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पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितो 
^ _ (~ नीपः ष 
भामिनीविलसः । 
व" , 

अच्युतरायक़ृतया प्रणयप्रकाश्चाख्यया व्याख्यया 

पमेतः | 

कारिनाथ पाण्डुरङ्ग परव, मङ्गेरा रामक्रष्ण तेलङ् 
इत्येताभ्यां संस्कृतः । 

तृतीयाच्त्तिः 

वासुदेव लक्ष्मणशास्नी पणशीकरसं शोधिता । 
~ ~ ------------------------~- कनि ~ = ̂ `“ 

सच 
मुम्बय्यां 

पाण्डुरङ्क जावजी 

इत्येतैः खीये निणयसागरास्यसुद्रणयत्रारये मुद्रयित्वा 

प्रकादय नीतः | 
=> 

रके १८५५ सन १९३३. 

मूल्यमेको १ रूप्यक: । 





॥ श्री ॥ 

पण्डितराजश्चीजगन्नाथविर्चिंतः 

भामिनीविासः । 

अच्युतरायदृतया प्रणयप्रकाश्चाख्यया व्याख्यया समेतः । 
~~ 5< <€ - 

अन्योक्तयु्ाखः । 
प्रथमः प्रमोदः । 

म्रम्णा प्रेय प्राश्चोः प्रपदानि ब्रेयसीपिययोः । 

म्चुरं प्रपश्चयामि प्रव्ये प्रणयप्रकारामहम् ॥ 
नहि भामिनीविलासः सुखसाध्यो भवति रसविलो कुधियाम् } 
प्रणयप्रकाशविरहै तस्मात्तेनैव तेः स संपादयः ॥ 

इह श्रीमत्परमेश्वरशिरःकिरीटदीरकहारीभूतसमुसत्तरङ्कां सकरोपनिषदन्तरङ्गा 
भगवतीं गङ्गामाराध्य तत्प्रसादसमासादितसकख्वियाकमलिनीवियोतनत्वमहिम्ना 
श्रीमजगन्नाथनान्रा पण्डितराजेन (कान्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्ष 
तये । सयः परनिढेतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे 1" इति भरतसुत्रात् , “खन्दरी 
खेशहदयं वश्ञीकृय खसद्धणेः । लोकिकं वैदिकं चापि कूज तीष्टं ससाधनम् ॥ 
तद्वत्काग्यायपि श्रीमन्महारामायणादिकम् । श्रोतुर्मनो वीक हितं वक्ति 
सहेतुकम् ॥* ई्यादि मदुक्तसाहिलयसारप्रपधितपद्धया धमौदिचतुरविधससाधन- 
पुरुषाथानां भामिनीविलासाख्ययथार्थटघुकाव्यप्रणयनेनोपदिदिक्षया तन्निष्परत्यू- 
हतादिप्रयोजन रिष्टाचाराद्यनुमितश्चुतितः प्राप्तविधान वस्तुनिर्देशलक्षणं म्र 
तावदन्योक्तयुद्टासेऽ्र तयेवाप्रस्तुतग्रशंसारूपया शिष्यानुशासनाथ मन्थारम्मेऽपि 
योयते- 

दिगन्ते श्रुयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीखाः खद्ध सुगा: । 

इदानीं लोकेऽस्मिन्नयुपमरिखानां पुनरयं 
नखानां पाण्डित्यं प्रकरयतु कस्िन्मगपतिः ॥ १॥ 



र भामिनीविखासे 

दिगन्त इति । अयं बुद्धिस्थत्वेनापसोक्षो मृगपतिः, सिंहो ्गेन््रः" इवयमरा- 
त्विः, इदानीं वरत्तेमानकाठे, न तु भविष्यत्कारेऽपि, अस्मिन्प्रयक्षे लोके 
भूरेकि पुनरप्रथमे । एतेन पूवं शतशः करिवरा विदारिता एवेति ध्वनितम् । 
अनुपमशिखानामतितीक्ष्णाग्राणां नखानां पाण्डिदय नैपुण्यं कस्िन्तप्रकटयतु । न 
क्रापि प्रकटयच्िलन्वयः । तत्र हेतु पूवारधेनाद-यतः, भदमलिनगण्डा दान- 
दिग्धकपोखाः करटिनः । "करटो गजगण्डे यात्कुसुम्भे निन्यजीविनि ! एका- 

दशादश्राद्धेऽपि दुदुरूढेऽपि वायसे ॥* इति विश्वः । वि्ालगण्डस्थलमण्डिता 
गजा इयर्थः । दिगन्ते प्राच्यादिदिकप्रान्ते श्रूयन्ते । “देरावतः पुण्डरीको वामनः 
कुमुदोऽजनः । पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ।' इदयमरात्केवलं 

परोक्षमेव श्रवणद्रारावगम्यन्ते, न॒ त्वपरोक्षीक्रियन्त इयर्थः ।! तथा करिण्यो 
गजिन्यः कारुण्यास्पदं खट तदयथनाथानां प्रगेवानेन विदारितत्वात्तासां खरीत्वेन 
वधानदहत्वाच तास्तावदनुकम्पापात्रमेवेति भावः । किंच प्रगा हरिणा असमश्ीला 
अतुल्यबखः खद । तस्मादयुत्तमेवोक्तखगपतेः शो्प्रकटनस्थानाभाववर्भेनमिया- 
दायः । इयं हि मुख्योक्तया व्याख्या ॥ अन्योक्तिस्तु-सखस कल्यचिदन्यख वा 
पण्डितमाण्डकिकचक्रवर्तिन; स्तुतिरियमिति पाण्डिलयपदान्यथापत्त्योद्यते । वस्तु 
तस्तु तस्याः सर्वेतोमुखत्वेन यथाप्रसङ्गं यथायोगं प्रकल्पनेऽपि न क्षतिः । इयमेव 
व्यवस्था यावदभ्रिमान्योक्तिष्वपीति दिक् ॥ मङ्गलपक्षे तु वस्तुनिरदेशलक्षणमङ्गल- 
परतया शषेणार्थत्रयं ज्ञेयम् । तयथा--खगपतिः । अत्र अजहत्खार्थलक्षणया 
र गपतिनरसिंदहो प्राह्मः । तथा चेदं ग्रहमादस्य दिरण्यकञ्चिपुवधोत्तरं बह्मादीन्प्रति 
भगवत्मभाववणैनवचनम् । हे ब्रह्मादयः, अयमपरोक्षो म्रगपतिरु्तवृत्या वृहरिः । 
इदानीमियाद्युत्तराधरेष प्राग्वदेव । एवं करटिशचम्देनाप्येतद्वध्यत्वेनासुरा एव 
ज्ञेयाः । ते तु दिगन्ते श्रूयन्ते । समुद्रपातालादिनिविष्टलाद्रववमानत्वेन केव- 
रमाकण्यन्त एवेदयर्थः । तद्त्करिणीपरदेनापि कयाधू्रशतयोऽसुरल्ियो बोध्याः । 
तथा सगयन्यन्वेषयन्तीति व्युत्पत्या श्युक्रपुत्रादयस्तन्मन्निण एव खगशब्दिताः। 
तस्माद्धगवतो नारसिंह पुनः सोयं प्रकाराने न किमपि प्रकृते पात्रमिति दिरण्यक- 
शिपुवधादितचरितात्मकवस्तुव्यज्ननेन विचित्रं तच्छोयैश्वैमिति योतितम् । तेन 
तस्य कविकतरेकनमस्कियात्मकमपि मङ्गलं ध्वन्यते । तस्यास्त्वत्तोऽहं निक्र्टो मत्त- 
स्त्वसुल्छृष्ट इति भावनापूर्वककायिकादित्नि विधग्रह्वीभावेकरूपत्वात् ॥ पक्षे शमो 
दमस्तपः रोच क्षान्तिराजेवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमासिकयं ब्रह्मकर्म खभाव- 



अन्योक्तयु्लासः । < 

जम् ॥” इति स्प्रतेगरगयन्यन्वेषयन्ति सदसद्रस्तु विचारयन्ति ते सगा ब्रह्मणा 
सतान्पाति न्िःसप्तवारं क्षत्रक्षपणपूर्वकं पृथ्वीग्रदानेन पालयतीति तथा । श्रीभ- 
प्परश्चुराम इयर्थः । नखानां न विदयते खमाकारपद्वाच्यमवकाराजातं येषां ते 
तथा । वध्यरादिदयेन निरवकाशानां शराणामिदय्थः । ननु कुत एवमिति चेत्त- 
त्राह-दिगन्त इति पूवार्धेन । करटिन रेरावतायष्टदिग्गजोपलक्षिता जहत्लार्थ- 
लक्षणया तत्खामिन इन्द्रादिखोकपाला इयर्थः । तेषां मदमलिनिगण्डत्वं तु मद- 
जन्यस्वेदादेव बोध्यम् । एवं करिण्यः करा राजग्राह्मनियतधनभागास्ते वियन्ते 
येषां वरूपाणां तेषां न्रिय इलर्थः । सखनिहतराजरमण्य इति यावत् । तद्न्म्रगा 
निरुक्तवयुयतत्या विचारज्ीखा जनकादिशषत्रिया इयर्थः । इदं दि श्रीमत्परश॒राम- 
विजयोत्तरं खगतमेव कदयपादिसपतर्षिवचनम् । उक्तार्थमेवान्यत् ॥ पक्षे मोपीसा- 
न्त्वनाथं भगवता प्रेषितमुद्धवं प्रति राधिकाव।क्यमिदम् ॥ तथा दि । हे उद्धव, 
अयमस्महुद्धिस्यत्वेन प्रयक्षः । एतेन प्रीयतिशयः सूचितः । मृगेति। मृगो हरि- 
णस्तद्रत्पतिः । स यथा वन एव प्रायः करोडति तदवद्यं श्रीकृष्णो वृन्दावन एवःस- 
दधता । न तु मरामादो प्रसिद्धस्तयेदर्थः । अस्मजारः । श्रीकृष्ण इति यावत् । एवं 
चास्मान्वश्चयित्वा गतस्तस्ेदं वक्ष्यमाणफठमियाकूतम् । उत्तराधैशेषस्तु यथाश्रुत 
एवं । तदेतत्काखवच्छेदेनारसिष्टोके माटग्िलासास्पदं तस्य नास्येवेति भावः । 
तदेवोपपादयति--दिगन्त इति । मदेति । मदेन खगमदेन मलिनाधिच्नितत्वेन 
र्यामा गण्डाः कपोला यासां तास्तथा । कत्तूरीकटषितकपोला इयर्थः । एतादशाः 
करटिनः करटाः पूर्वोक्तविश्वान्निन्यजीविनः शतशोऽसुराः सन्ति यस्येति स तथा । 
अनेकदुष्टासुरचमूनायकस्य । भोमासुरस्येति यावत् । तेन खगे रोधितत्वेन तत्स 
बन्धिन्यः करिण्यः करशच्दितिबलिभ्रदणशािन्योऽनेकराजानां षोडशसदखसंख्या- 
काः कन्यका इयर्थः । तास्तु निरक्तरोधनवशात्कारण्यास्पदं यथा खात्तथा दिगन्ते 
कचिदिकश्रान्ते श्रूयन्त इति यावत् । तस्मात्ता अपि न सयः संभोगाहां भवन्तीति 
भवः । तथा खगा म्र गयन्ति राधादिगोप्युपभोग्यत्वकीरतिश्रवणेन श्रीकङ्ष्णमन्वेषय- 
न्तीति गाः । कुम्जादिमथुरानायं इयर्थः । तास्त्वसमश्ीखाः सामान्यवनितात्ने- 
नातुल्यखभावाः खलु । तस्मात्तासु ठु पुरुषोत्तमस्य भगवतः कदाप्यनुचित एव 
विहार इति रहस्यम् । एवं च युक्तमेवास्ास्मान्वचयतः संभोगस्थलरादिलमधुनेति 
तत्त्वम् ॥ जत्र प्रथमतरतीयचतुथारथेषु युद्धवीरः, तथा द्वितीये पाण्डिलयवीरः, 
पञ्चमे विप्रलम्भशङ्गाराुप्राणितः सौन्दयैवीरश्च रसः । अर्थचतुष्येऽपि धीये- 
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दात्तो नायकः । पश्चमे ठु कितवः । परकीयाः प्रगल्भाः सोन्दर्थगर्विता विप्रखन्धां 
नायिकाः । अ्रस्तुतप्रशसा शेषः काव्यलिङ्गं परिकरः परिकराङ्करः संकरश्चा- 
लकाराः । एतेषां रक्षणानि त॒ सोदाहरणसमुक्तानि कुवलयानन्दकारिकायु---“अप्र- 
स्त॒तप्ररासा खत्सा यत्र प्रस्तुताश्रया । एकः कृती राकुन्तेषु योऽन्यं राक्रान्न 
याचते ॥ नानार्थसंश्रयः शेषो वण्यावर्ण्योभयात्मकः । सर्वदो माधवः पायात्ष यो 
गङ्गामदीधरत् ५ अनब्जेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना । उच्रद्रूरिकीरालः 
दयद्युमे वाहिनीपतिः ॥ समर्थनीयय्यार्थस्य कान्यलिङ्गं समर्थनम् । जितोऽसि मन्द 

कंदपं मचित्तेऽसि त्रिलोचनः ॥ अटंकारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । सुधां - 
ञ्कलितोत्तसस्तापं हरतु नः शिवः ॥ साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराङ्करः । 
चतुणा पुरुषार्थानां दाता देवश्वतुभुजः 1" इति । संकरलक्षणं तूक्तं कुवलयानन्दं 
एव-नीरक्षीरन्यायेनास्फुटमेदालकारमेलने संकरः इति । एवं रसादिलक्षणा- 
ग्धपि मदीयसादिदयसारतो ज्ञेयानि । विस्तरभयात्तानि नेह प्रपद्यन्ते । अचर 
यद्यपि अन्योक्तयाययुक्तरसयेश्षयाग्रस्तुतप्रशं सायलंकार येवाधिकचमत्कारकारित्वेन 
भ्राधान्यादस्यार्थचित्राख्यमधभ्यमकान्यत्वेऽपि निश्क्तालकारपेक्षयापि तद्यज्ञितयुद्ध- 
वीरस्येवाधिक्येनाहाद्जनकत्वाद्धूनिसंज्ञकोत्तमोत्तम काग्यत्वमेव ज्ञेयम् । अर्यं 
काव्यभेदस्तु रसगङ्गाधराख्येतद्रन्थ एव म्रसिद्धः । तदिहान्योक्तयाख्यग्रथमो्ठासे 
नीद्युपदेलात्ससाधनयोधमार्थयोः प्रतिबोधनम् । नीतिमत एव धमार्थयोः संभ- 
वात् । द्वितीये शङ्गारोटासे व॒ सखकीयाया नाथिकायाः संवर्णनेन “धमीविर्द्धो 
भूतेषु कामोऽस्ि भरतर्षभः इति स्तेस्तादश्स तस्योपपादनम् । अविषो्टास- 
द्ये तु ससाघनस्य मोक्षस्येव प्रबोधनमिति । न च वेदेनैव धर्मायखिल्पुमर्थोपदे- 
शस्य ससाधनं विस्तरतः कृतत्वाक्किमनेन पौरुषकराग्येनेति चेत्सलयम् 1 तसार्थ- 
त्वादिविरोषणविशिष्ाधिकारिविषयत्वात् । यथाहुः--"अर्थी समर्थो विद्राञ्यान्न- 
णापयुदस्तो यजेत याजयेत्" इति । उपलक्षणमिदं सामान्यतो यवदरेदार्थमरदणत- 
दयुष्ठानादेः । तस्माय तावदेदायर्थश्रवणादितः ्रभुसंमितोपदेशत्वादिना समु- 
द्विजन्ति तथा पुरुषार्थमप्यभिवाज्छन्येतारभ्विषयिजनेकविषयत्वादसखय काव्या- 
देनैव नेरथ्यश्कापीति ध्येयम् । एवं चात्र विषयित्वे सति पुमर्थैच्छवोऽधिका- 
रिणः । व्यज्ञनया पुमर्थचतुष्टयबोधनं विषयः । तत्पराप्यानर्थनिघरृ्तिः प्रयोजनम् । 
व्य द्गयव्यजकभावः संबन्धश्च सिद्धः । अत्र चिखरिणीडृत्तम्-^रसे खैश्छिन्ना 
ममनसभला गः शिखरिणी इति उत्तरनाकरोक्तेरिति दिवम् ॥ 



अन्योक्तयुष्टासः । ५ 

एवमलोकिकपाण्डियेऽपि पुरुषेण तावदर्वैः सखग्रेऽपि नैव कर्तव्यः, कितु 
“श्रुतं प्रज्ञानुगं यख यस्य प्रज्ञा श्चुताचुगा । असंभिन्नार्थमर्यादः पण्डिताख्यां लमेत 
खः ॥" इति महाभारतोक्तपाण्डियरीतिमतेव भान्यम्, नो चेहुवारदुःखापत्ति 
स्थात् ।! गवापादकख्यातिखाभपूजादि प्रयोजनस पाण्डिलयस्य क्षयान्ता निचयाः 
सर्वे पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ॥' शति 
वचनात्तत्साध्योपभोगानां नश्वरत्वात्तथा प्रतिक्षणमनुभवाच। अत एवाहुः--'वेदा- 
भ्यासात्पुरा तापत्रयमात्राच्च शोकिता । पश्वादभ्यासविस्मारभङ्गग्वेश्च शोकिता ॥" 
इति । तस्मात्पाण्डिलयाभिमानो नेव विधेय इति तात्य राजहंसान्योक्तया योतयति~ 

पुरा सरसि मानसे विकचसारसाछिस्खल- 
त्परागसुरभीकते पयसि यस्य यातं वयः। 

र पल्वलजलेऽधुना सिटदनेकभेकाकुले 
मरालकुलनायकः कथय रे कथं वतैताम् ॥ २॥ 

पुरेति । इयं हि सार्वभोमाध्रितोऽप्ययं सूरीश्वरसद्विरहायतो निराश्रयस्ततोऽय 
ुद्रश्रायाश्चयेण तिष्ठतिति धनयोवनाघुन्मादेन वदन्तं कंचित्प्रति कस्यचिद्- 
भिज्ञसोक्तिः । रे इति नीचसंबोधने । यस्य पुरा प्राड् मानसे मानसाहये सरसि 
सरोवरे । विकचेति । विकचानि प्रफुद्ानि यानि सारसानि “सारसं सरसीरुदम्? 
इयमरातकमलानि, तेषामालिः पद्धिस्तस्याः सकाशार्खरन्तक््यवन्तो ये परागाः 
पुष्परेणवस्तेः सुरभि खगन्वि यथा संपेदे तथा कृतं तस्मित्निदर्थः । एतादृशे 
पयसि जटे यस्य वयो यातम् । तारण्यमतिक्रान्तमिति यावत् । ननु सारसाना- 
मालिः पद्किरिति त्वयोक्तम् । सा च संयोगविशेष एव । एकताननिकटसंगयोस्येव 
तादशकिंचिद्धिरलसामानाधिकरण्यद्वारकसंयुक्तसंयोगस्य वा भुक्ता पद्भिर्विप्रपड्धिः" 
इलयादौ तच्छक्यताया दृष्टलवात् । तख च गुणत्वात्परागरूपद्रव्यख ततः स्वलनव- 
णेनमनुचितमेवेति चेन्न । आरे वषलयम्बुदमाटेयम्' इलयादिवत् , द्वितीये “दिजप- 
विभुद्धे इयादिवच संबन्धविरोषकत्पनया निरूढलक्षणया वोपपत्तेः । एतेन "चको- 
रीगणे"( १।३) इद्यादि व्याख्यातम् । एवं चतादशस्यापि पण्डितवरस्य पाण्डिल्या- 
मिमानेन संपादितभोगक्षये जाते नीचाश्रयोऽप्यधुनानेन कायं इति पामरेणापि बो- 
ध्यते खण्ड्यते चेतरेण । तथापि भोगाभावस्तु नैव हत इति धिवपाण्डिल्याभि- 
मानमिलयारयः । सः । मराटेति । मराला हंसाः । अत्र मराल्पदस्य हंसे शक्ति- 
म्रद स्तावन्मानसादिसिद्धपदसांनिष्यादेव । तदुक्तम्--राक्तिग्रहं व्याकरणोपमान- 



&  भामिनीविटासे 

कोराप्तवाक्यग्यावहारतश्च । वाक्यस्य रोषाद्धिषरतेर्वदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदसख 
बद्धाः ॥* इति। मदीये साहिदयसारेऽपि "रोलयाम्रे पिकः" इत्यादौ मरसिद्धपदसंनिे. 
रिति । तेषां कुर वंशस्तस्य नायकः, तच्र वा नायको धुरीण इयर्थः । मिलदिति । 
मिटन्तः समुच्रयीभवन्तो येऽनेके मेका बहवो मण्डूकास्तिराकुरं व्याप्तं तत्रेति 
यावत् । एतादश । पत्वकेति । वेशन्तः पल्वल चात्पसरो वापी तु दीर्धिकराः इय- 
मराल्क्ुद्रसरोवारिणीदयर्थः। अधुनाय कथं वततां कथ निवसतामिति कथयेदयन्वयः। 
तस्मादवरेतद्र्वनमनुचितमेवेति भावः। अन्योक्तिप्तृक्तेव ।अत्रोदात्तो नायकः। करुणो 
रसः । अप्रस्तुतप्ररासालकारस्तु प्रायो यावदु्ससमापि साधारण एव । इह कान्य- 
लिङ्गमपि । परथ्वीन्रत्तम्। तदुक्तम्--"जसा जसयला वसु्रहयति श्च प्रथ्वी गुरुःइति॥ 

एवं निजेश्व्यमदेन कस्यापि प्रभावापहवेन केषां चिदप्याशोच्छेदो नैव करतैन्य 
इति विधाच्रन्योक्त्या ध्वनयति-- 

तृष्णाखोखविखोचने कलर्यति प्राचीं चकोरीगणे 
मोनं मुति किं च केरवङखे कामे धनुधन्वति | 

माने मानवतीजनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽघुना 
धातः किं जु विधो विधातुमुचितो धासधराडम्वरः॥३॥ 

तृष्णेति । इयं कंचिदपूर्व गुणगणः सर्वजनसंतोषणनिपुणस्यापि नवाभ्युदयमुप- 

गच्छतो निजदुगुणाभासेः परिभावकं प्रति कखचिद्भुणत्शिरोमणेरकतिः । हे धातः 
अयि चतुरानन । तृष्णालोटेति । तृष्णया पिपासया खोडानि चपलानि विलोच- 
नानि नेत्राणि यस्य तस्मिन् । एतादश चकोरीगणे, न तु चकोरकुटे । एतेन 

करुणायोग्यत्वं व्यज्यते । प्राचीं पू्ैदिशम् । तत्रैव चन्द्रस्ोदितत्वसं भवात् । कर- 
यति परश्यति सतीदयर्थः। किं चेति समुचये । तथेति यावत् । कैरवेति । “सिते 
कुमुदकेरवे" इयमर त्छुमुदडन्द इयर्थः । मौनं मुकुली भावं मुश्चति । सखयजति 
सतीर्थः । विकसति सतीति यावत् । एवं कामे मदने धनुर्मद्यादि पोष्पं चापं 
धुन्वति भ्रमरविरुतलक्षणटणत्कारेण कम्पयति सतीर्थः । न केवलमेतावदेव 
तियद्मान्नोपकरणम् , अपि तु मनुष्योपकारिखमपि भूरितरं तत्रेति योतयति- 
मान इति । मानवतीति । रूपाययभिनिवेशशालिसुन्दरीदन्दसययर्थः । माने निरुक्तः 
गर्वे । न चात्र मानपदार्थपौनरक्तयम् । मानवतीदयत्र मानं पद्चिन्यादिलक्षणप्रतिपा- 
दकं रान्न प्रमाणं वियते या विषये तास्तयेति व्युत्पत्तेर्विवक्षितत्वात्तासामेव रूपाय- 
भिमानस्य दुस्त्सायत्वात्तत्संकरजातीनां तु तारभरूपवत्वासंभवेन योवनेकमदिम्ना 
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कदाचित्तत्सत्त्वेऽपि तख सुनिरसयत्वाचति प्येयम्। मने निरक्तगवे सपदि तत्काठं 
प्रस्थातुकामे गन्तुकामे सतीति यावत् । न तु गते तदैतत्सच्वेऽप्यक्षतेः । चन्द्रोदये 
सयेतच्तुष्टय तावत्स्पष्टमेव खभावाद्धवतीति । तस्मादधुनोक्तरीदया । सर्वलोका- 
भ्युदयसमय इदानीमिदय्थः । त्वयेदयार्थिकरम् । धारेति । जलदपरलखारोप इलयर्थः । 
“आडम्बरः समारम्भे" इति विश्वः । तत्रापि विधो चन्द्रे, न तु नभःप्रदेराविशेषे । 
विधातुं कठमुचितो युक्तः किं नु । अपितु नैव योग्य इति योजना । तदघ्रेण 
शुध्रच्छन्याच्छादनं भवता नेव भावनीयमिति भावः ॥ यद्रा गोकुङे भगवता 
हेतुवादेरेन्द्रयागे भघने प्रवतिते च गोवधेनाराधने करदेन वृद्धश्रवसा प्रारग्येऽतिन्र- 
शिविवधने तत्रयानां ब्रह्माण प्रतीयं मघवन्मोव्यघ्वननधुरीणा बाणी । तयथा 
हे धातः । चकोरीति । चकरोरवच्छरीकृष्णचरणन खचन्दरेकजीविनां गोपानां खीसमूह 
इव्यर्थः । प्राचीं पुराकृतमगवत्सघटनां काचिदूतीमिदयर्थः । "केः अवकु इति 

छेदः । फलोद्रमे खनाशकत्वात्तुच्छकुटे । वंशा इयर्थः । केः सुखस्पैष्वनिभिः 1 
विधो विधुः शशाङ्क कपूरे हषीकेशेऽपि इति विश्वाच्छीकृष्ण इलय्थैः । इन्दरेगेति 
रोषः । शिष्ट तु प्राग्वदेव । इह कलितो नायकः । चरणत्रये शङ्गारश्वरमे करुणश्व 
रसः । शछेषोऽप्यलकारः । शादूलविक्रौडित दत्तम् । तदुक्तम्--सू्यश्रिमसज स्तता 
सगुरवः रादूरविक्रोडितम्' इति ॥ 

ननु सलयमेव यदुपदिष्टं निरूक्तान्योक्तया खवेभवमदात्कसययापि गुणपलायेन 
केषांचिदपि तदेकोपजीविनां जीवातुविनाशो नैव विधेय इति, तथाप्येते मदनुया- 
यिनस्तावन्मां प्रति प्रतिदिनम् । “अन्यदा भृष्रणं पुंसः क्षमा लजेव योषितः । 
पराक्रमः परिभवे वयां सुरतेषिव ॥" इति । "पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधि- 
रोदति । खष्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥' इति । असंपादयतः कंचिद् 
जातिक्रियागुणेः । यदच्छाशब्दवस्पुंसः संज्ञाये जन्म केवलम् ॥ इति । तुङ्गल्मितरा 
नाद्रा नेदं सिन्धावगाधता । अलद्घनीयतादेतुरुभयं तन्मनखिनि ॥° इति। तुल्ये 
ऽपराधे खभानुभानुमन्तं चिरेण यत् । हिमांञ्यमाश्च रसते तन्प्रदिम्नः स्फुटं फरम् ॥ 
इति । अङ्कधिरोपितम्गश्वन्द्रमा मृगलाञ्छनः । केसरी निष्रक्षिप्तमृगयूथो मृगा- 
धिपः ॥" इति च बहुतरमाघकान्यादिषंमतिपूर्वैकं खाभ्युदयार्थ परापकारमेव 

यतयोपदिशन्तीदयाशङ्किनं प्रति तन्रय एव कित्तटस्थो मध्यस्थ इव सकलगु 
णज्ञतया प्राक्तनोपदेट्यव कमलान्योक्तया श्रद्धाविधानं व्यनक्ति-- 
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अयि दरुदरविन्द स्पन्दमाने मरन्दं 
तव किमपि जिहन्तो मञ्ज गुअन्त॒ थङ्ाः 

दिदि दिरि निरपेक्षस्तावकीनं विच्रण्व- 
न्परिमख्मयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः ॥ ४ ॥ 

अयीति । इदं हि कोम मन्नणे संबोधनम्। तेन वक्तरि शिक्षकत्वेऽपि कास- 
ण्यं व्यज्यते । दरुदिति । भोः । विकसितक्रमख्लर्थः । एतेन मरन्दे स्पन्दमान- 

तायां हेतुः सूचितः । भङ्गा भ्रमराः,नतु हंसाः तेन श्लुद्रत्वादि योलयते । तव 
त्वत्सबन्पिनमिलयर्थः। एवं च भ््गेष्वर्थमात्रलोकत्वं ध्वन्यते । स्पन्दमानं किंचित्छ- 
वमाणम् । तेन मयि भूयः संपदयतेः ततो भक्चयन्तु नाम ये केचन ययेच्छमियोदा- 
सीन्यन्युदासः । मरन्द् मकरन्दम् । किमपि कथंचिदपि । एतेन खामित्वाभावः 
सूचितः । लिहन्तः । आखादयन्तः सन्त इद्यर्थः । एवं च यावदर्थमेवेते मधुरं 
भाषन्ते तदृष्वं तु खप्रेऽप्येते नैव गोचरीभविष्यन्तीयनुचितपाच्रत्वं तेषु व्यज्यते । 
मञ्ञ मनोज्ञम् । 'मज्ञ मज्ञलम्ः इयमरः । क्रियाविशेषणमिदम् । मनोहरे यथा 
स्यात्तथा गुज्ञन्तु गुज्ञारवाख्यकर्णजापं कुर्व न्लिदयर्थः । एतेनातिनी चत्वं तेषु ष्व्- 
न्यते । उक्त हि महाभारते--“सुकुभाः पुरुषा लोके सतत प्रियवादिनः । अग्रि 
यस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोतापि दुलभः ॥* इति । न च सर्वेऽप्येवमेवेति पूर्वपया- 
दायोपदेष्टुरस्य तथात्वाभावादिदयाद-दि्ि दिरीव्युत्तराधन । दशदिशसखपीदयर्थः। 
एतेनाचिन्यशक्तिः सूचिता । तावकीनं त्वत्संबन्धिनं परिमर सुगन्धं विवृण्वन्वि- 
दरादयन् । "वितन्वन्" इति पाठे विस्तारयननिदयर्थः । किं लोभेन, नेष्याह- निरपेक्ष 
इति । एतादशोभ्य प्रयक्ो गन्धवाहः पवनाख्यो बान्धवः सखा अन्य एव 
अलोकिक एवास्तीति संबन्धः । तस्मादेतदादरणमेव करणीयमिति तात्पर्यम् । 
अत्रोदात्तो नायकः। शान्तो रसः भेदकातिरयोक्तिरप्यलकारः । मालिनी वृत्तम् । 
तदुक्तम्--“ननमयययुतेय माछिनी भोगिलोकेः' इति ॥ 

एवं जीवनेकनिकादाथं कचिदुपागतम्थिनं नैवावजानीयादिति कुटजान्योक्तया 
योतयति समुपागतवतीयायावृत्तविरोषेण-- 

समुपागतवति दैवादवहेखां कुटज मधुकरे मा गाः । 
मकरन्दतुन्दिखानामरविन्दानामयं महामान्यः ॥ ५॥ 

समुपेति । रे कुटज । "नवकुटजकदम्बामोदिनो गन्धवाहाः” इति भर्वृहरेः, 
“उन्मीलन्ति कदम्बानि स्फुटित ऊुरजद्रमाः' इति कुवलयानन्दकारिकायाश्वोक्तेः 



अन्योक्तयुल्टासः । ९ 

श्ुडा' इति महाराष्टभाषाप्रसिद्धो वषा कालविकासी कथित्तिक्ततमो वृक्षविशेषः कुट- 
जस्तत्संबुद्धो । एतेनातिनिन्यत्वं ध्वनितम् । दैवास्प्रारब्द्धेतोः समुपागतवति 
सादरं समीपमभिसपंति । एतेनावशयादरणीयत्वं व्यज्यते । तत्रापि मधुकरे मधुस॑- 
पादके त्वयि तदाविभावाभावेऽपि खसांनिध्येन तजनके भङ्गविषये, न तु अमरे । 
एवं च व्ययहेतुतेऽग्ययकारणत्वालिदयसंग्राह्यत्वं सूचितम् । अवहेलामवन्ञां मा 
गाः। माकार्षीरिदयर्थः । एवमप्यनास्थायामाद-मकरन्दे्युत्तरार्घन । तस्मात्वयायं 
स्वेथा सेन्य एवेदयाशयः। इह पूज्यो नायकः । करणो रसः । काव्यलिङ्गमप्यलकारः॥ 

अस्त्वेवं सति विभवे नीव्युपदेशः कस्यचिदैवाद्िपत्तो खल्या कथं कार्यं तेनेदयत्र 
यैयमेव । उक्त हि भवेहरिणा--"विपदि वेथेमथाभ्युदये कषमा सदसि वाक्पटुता 
युधि विक्रमः । यसि चाभिरचिन्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं दि महात्मनाम् ॥° 
इतीति कोकिलान्योक्तया व्यनक्ति तावदिदयायया-- 

तावत्कोकिर विरसान्यापय दिवसान्वनान्तरे निवसन् । 
यावन्मिद्लिमालः कोऽपि रसालः समुद्ुसति ॥ ६ ॥ 

तावदिति । हे कोकिल, त्वं तावद्रनान्तरेऽन्यारण्यमध्ये । एतेन पेयभङ्गहेतु- 
विषयिसङ्गन्युदासः सूचितः । निवसन्नितरां तिष्रन्सज्निदयर्थः, न तु क्षणमात्रं बिदह- 
रन् । एवं च तत्संभवाभावो व्यज्यते । विरसान्दिविसान्यापय । नयेदयर्थः । 
तावत्पदापेक्षितं पूरयति--यावदि्युत्तरार्धन । रसाल आग्रः । “आन्नश्रूतो रसा- 
लोऽसोः इयमरः । मिलदिति । मिलन्दयाष्टिषन्ति मिलन्योऽभिसमालिङ्गन्सो 
वाटिमाला भ्रमरपद्कयो यस्िन्त तथेदर्थः । तस्मात्खामीष्टदविकासपर्यन्तं पेच 
मेवावरम््य विपन्नेन वन एव विहतैग्यमिति ताघ्पर्यम् । इह करुणो नायकः । 
शान्तो रसः । लोकोक्तिरप्य्कारः । तदुक्तम्--“लोकप्रवादानुकृतिलोकोक्तिरिति 
भण्यते । सदख कतिचिन्मासान्मीलयित्वा विखोचने ॥* इति ५ 

ननु भवता मू युपदेश क्रेयमणिऽपि मम संरायः पुनः पुनमेवो नव एवाविभ- 
वतीति धिङ् मामतिनीचमिति खमनसि खिन्नमिव रिष्यमालक्ष्य गुरुस्तं कूपा- 
न्योक्तया प्रोत्साहयति- 

नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप मा कदापि रथाः । 
अल्यन्तसरसहृदयो यतः परेषां गुणत्रहीतासि ॥ ७ ॥ 

नितरामिति । हे कूप, अहं नितरामलयन्तं नीचो निप्र: । पश्चे हीनः! कुता- 
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किक इयर्थः । अस्मीति खेदं कदापि मा कृथाः । नैव कुर्विंयर्थः । तत्र हेतुः-- 
अलयन्तेद्युत्तरार्धेन । यतस्त्वमलयन्तसरसहदयः । रसो जलम् । पक्षे ङ्गारादिः। 
तेन सहितं सरसमयन्तमुत्कट हृदयमन्तःग्रदेशः । पक्षे मनो यस्य । तथा परेषां 
लोकानाम् । गुणेति । गुणो नीप्युपदेखादिः । पक्षे रज्जुः । तं गृहातीति तथा । 

एतादरोऽसीदय्थः । अत्र कान्यलिङ्गमटकारः । शिष्ट प्राग्वत् ॥ 

नयु तन्न वनादावपि केनवचिदवन्ञा कृता चेत्तदा किं विधेयमिदयाशङ्कय खगुण- 
ज्ञलाभसंभावनया भेयमेवेति कमटिन्यन्योक्तया व्यनक्ति-- 

कमलिनि मणिनीकसोषि चेतः किमिति बकैरवरेलितानभित्ः। 
परिणतमकरन्दमार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः॥ < 

कमजिनीति । इह पूकीधं तु सरलमेव । तस्मान्मूखकृतावन्ञाव्त्वेदो नैव 
कर्तम्य इति भावः । तत्र हेतुः-परिणतेव्युत्तरार्धैन । परिणतः परिपक्र एतादृशो 
यो मकरन्दः पुष्परसस्तसखय मार्भिकाः । मर्मज्ञ इयर्थः एतादश मिलिन्दा 
भ्रमराः । स्पष्टमेव रिष्टम् । तस्माद्णज्ञा एव व्वद्वुणाञज्ञास्यन्ति न त्वन्य इति 
तद्यभा्थं धेयैमेव धा्यमिति तत्त्वम् । अव्र खिन्ना नायिका । करुणो रसः । 
निरुक्त एवालंकारः । वृत्तमिद् पुष्पिताग्राभिधम् । तदुक्तम्--“अयुजि नयुगरेफतो 
यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताभ्रा" इति ॥ 
| अथ महापद्यपि नीचपरिचरणं नेव कर्तव्यमिति भमरान्योक्तया व्यनक्तया- 

यावृत्तेन- 

येनामन्दमरन्दे दरुद्र विन्दे दिनान्यनायिषत । 
कुटजे खद तेनेहा तेने हा मधुकरेण कथम् ॥ ९॥ 

येनेति । अमन्देति । प्रचुरमकरन्द इयर्थः । दलदिति विकसितकमर इति 
यावत् । एतेन सकलसुखसामग्री सूचिता । अनायिषत । नीतानीदय्थः । सचत्विति 
तेनेयनेनान्वेति । तथा च तेनैव न त्वन्येन । एतेनानौचिलयं सूचितम् । मधु- 
करेण कुटजे प्रागुक्तह्म ईदा इच्छापि । हा इति खेदे । कथम्तेने किमिति विसता- 
रितेति संबन्धः । इह विपन्नो नायकः । करुणो रसः । परिकरोऽप्यलकारः ॥ 

ननु यदि कथिदनेकगुणाधिकरणमपि यु्यादिषु तुल्यर्येव तत्पोषकशचत्तत्र 
गुणिनो मे कथमाधिक्यं सादिति चेत्तत्स्तुयेवेवि चन्दनान्योक्तया व्यनक्तयाः 
याविरोषेण--. 



अन्योक्तयुदह्धासः । १९१ 

अयि मख्यज महिमायं कस्य गिरामस्तु विषयस्ते । 
उद्धिरतो यद्भरट फणिनः पुष्णासि परिमटरोद्धारेः ॥ १० ॥ 

अयीति । कोमलसंबोधनेन खस्िन्पारवं द्योतितम् । मलयेति । कुटीनत्वेन 
स्तुदहंत्वं व्यज्यते ।! अयं प्रदक्षसते तव महिमा माहात्म्यं कस्य गिरां वाचां 
विषयोऽस्तु । अनिवोच्यत्वान्न कस्याप्यस्विदर्थः । कख विधातुः । असदादीनां 
नैवेति वा । तमेव कथयंस्तत्र हेतुमपि योतयति--उदित्युत्तरार्धन । गरं विषमु- 
दविरतो वमतः। एतेनातिहेयत्वं सूचितम् । एतादश्ान्फणिनो नागान्परिमलोद्रारे 
यंत्पुष्णासि । पोषयसीलयर्थः । अपकारिष्वप्युपकारित्वं तवालोकिकमेवेति भावः । 
इह समटष्टिनायकः । शान्तो रसः । उक्त एवालंकारः ॥ 

स्तुतिर्दि विपुलेव काय॑कारिणीति योतयितुं पुनर्निरुक्तान्योक्तयेव तां व्यनक्ति-- 
पाटीर तव परीयान्कः परिपारीसिमामुरीकतेम् । 
त्पिषतामपि णां पिष्टो ऽपि तनोषि परिमरः पुष्टिम् ॥ ११॥ 

पाटीरेति । पारीरेति चन्दनसंबोधनम् । पटः सन्ति यख स परी तन्तुवाय 
तद्त् ईरयति खगुणानन्यत्र पटादौ स यथा प्रेरयति तद्रत्छनिष्टसोरमभ्यादिधर्माश्च- 
न्दनद्वमादौ प्रेरयतीति परीरो मलयाचलस्तत्र भवः पारीरस्तत्संबुद्धावयि मलयनि- 
लय चन्दनेदर्थः । तवेमां वक्ष्यमाणत्वेन प्रयक्षां परिपाटीं रीतिमुरीक्वै खीक् 
कः परीयानस्ि । न कोऽपीलयर्थः। तस्मात्वमेव धन्य इदयाशयः। तत्र हेतुमाह- 
यदिः्युत्तरार्धन । ययस्माद्धेतोस्त्वं पिषतामपि पेषणेन चर्णाकुर्वतामपि । एतेन 
परमतितिक्ुत्वं ध्वनितम् । एतादृशां नृणां मनुष्याणां पिष्टोऽपि परिमले: पुट 
तनोषि । विस्तारयसीदयर्थः । इह क्षमी नायकः । शान्तो रसः । कान्यलिङ्ग- 
मकारः ॥ 

नन्वेवमपि स यदि मत्कार्य नेव विवेचयिष्यति तदा किं वक्तव्यमिति चेद्धंसा- 
न्योक्त्यां तद्ुनयति- 

नीरक्षीरविवेके दसाटस्यं त्वमेव तचुषे चेत् । 
विश्वस्िन्नधुनान्यः कुरत्तं पारयिष्यति कः ॥ १२॥ 

नीरेति। हे हंसेति संबुद्धिः । एवकारेण तथैवमालसखं नैव कर्थिमिति व्यज्यते। 
तत्रानिष्टापत्तिं स्पष्टयति--विश्वस्मिजनिल्यत्तरार्धन । इद् जडो नायकः । उक्त एवं 
रसोऽरकारश्च ॥ 

नन्वेवमुक्तो ख कुष्यति चेत्तत्र वक्तन्यां स्तुतिं व्यनक्ति- 
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उपरि करवाटघाराकाराः क्रूरा भुजगम्पुंगवात् । 
अन्तःसाक्चाद्राक्चषादीक्ागुरवो जयन्ति केऽपि जनाः ॥ १२३ ॥ 

उपरीति । बहिः । करवाकति। करवालः खद्गस्तख धारा तद्रदाकारो रोषन्य- 
लकन्यक्तिविशेषो येषाम् । तत्र हेतुः-मुजंगमेति । भुजंगमाः स्पासतिषु पुंगवः 
्ष्टसतस्मात्सपराजादपि क्रूराः । क्रोधना इयर्थः । तद्यन्तरपि ते तथेव स्युरिति 
सर्वोत्करत्वेनोक्ततद्र्णन कथम् । तत्राह--अन्तरिति शेषेण । द्राक्षेति । मृद्रीका- 
नामपि मापुर्योपदेरदेरिका इति यावत् । एतादशाः केऽपि जना जयन्तीति 
योजना । अथात्तादशा भवन्त एवेति योदयते । इह निष्कपरो नायकः । शान्त 
एव रसः । प्रतीपमल्कारः ॥ 

स यदि दुजंनोपदेशादेतज्न मनुते चेत्तत्रोक्तामेव “अयि दलद्* ( १।४ } इति 
केमलान्योक्ति भङ्ग्यन्तरेण परितं स्पष्टयति- 

खच्छन्दं दलदरविन्द ते मरन्दं 
विन्दन्तो विदधत ग॒जितं मिशिन्दाः। 

आमोदानथ हरिदन्तराणि नेतुं 
नैवान्यो जगति समीरणासप्रबीणः ॥ १४॥ 

स्वेति । बिन्दन्त आखादयन्तः । विदधतु कुर्वन्तु । समीरणाद्वायोः। शेषसु- 
तप्रायमेवाधस्तात् । प्रहर्षिणीदरततमिदम् । तदुक्तम्-श्रा जां गच्रिदशयति 
प्रदषिणीयम्" इति ॥ 

ननु स निरुक्तवाक्यं श्रुत्वा रोषं करिष्यतीति वचेददान्यत्वकरूणत्वादिसूचकेन 
पदान्तरेण स्तोतव्य इति दयोतयितुं तदेव सरोवरान्योक्तिवरितं पच पठति-~ 

याते मय्यचिरान्निदाधमिद्िरज्वाखाहातेः श्युष्कतां 
गन्ता कं प्रति पान्थसंततिरसो संतापमाटाकखा । 

एवे यस्य निरन्तराधिपरलेर्नित्यं वपुः क्षीयते 
धन्यं जीवनमस्य माभेसरसो धिग्वारिधीनां जयुः ॥१५॥ 

यात इति । मयि । निदाचेति । श्रीष्मकालीनोष्णररिमजन्यातपार्चिःसदस्ेरि- 
यर्थः । भत एव अचिराच्छीघ्रं छुष्कतां नीरसतां याते अत्ति सति । असो विप्र- 
कृष्टा । संतापेति उक्लातपावलितरक्तिद्यर्थः । एतादन्नी । पान्थेति । पथिकपर- 
भ्परेति याचत् । कं भ्रति गन्ता कं वदान्यं रति जीवनयाचनार्थं गमिष्यति । नैव 
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कमपि गमिष्यतीयर्थः । उत्तराधं तु सररमेव । मागपदं खन्मा्यदयोतम् । एवं 
जीवनपदभमपि शषेणोदकसखय प्राणनसख च सूचकम् । जनुः । जन्मेयर्थः । “जनु 
जननजन्मानि' इयमरः । तस्मादत्पसत्वोऽपि भाविसंकटप्राप्तावधिवेमुख्यसं भाव. 
नया पूर्वैमेव क्षीयमाणतनुरवैदान्य एव धन्यो न लन्ये भूरिभाग्यसपन्ना अपीद्या- 
शयः । अत्रं पूवार्धे सदयकरुणौ परार्धे धीरदानवीरौ च नायकरसो । काव्यलि- 
श्रमप्यलकारः । रादूविक्रीडितं वृत्तम् । तच्क्षणं तु प्रागेवोक्तम् ॥ 

ननु तत्राप्यसो नेव भ्रसीदतीति चेत्सखानन्यगतिकत्वध्वननेन प्रसादमूलीभूतं 
तत्र खविषयकपरमकरुणोत्पादनमेव मीनान्योक्तया विषेयमिति व्यनकि- 

आपदिरेऽम्बरपथ परितः पतङ्गा 
श्ङ्ञा रसारखमुक्कटानि समाश्रयन्ति । 

संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो 
मीनो जु हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु ॥ १६॥ 

अपेदिर इति । हे सरः सरोवर, लयि संकोचं ग्रीष्मोष्मणा हाखमश्चति १ 
सखीकुैति सतीयर्थः। पतङ्गाः “पतङ्गो पक्षिसू्ये चः इयमरारईस्ारसादयः पक्षिणः 
परितः समन्तादम्बरपथमाकाशमागमापेदिरे । प्रापुरिदयर्थः । न केवलमेत एव 
तथा करं तन्येऽपीदयाह-भङ्गा इति द्वितीयपदेन । रसाङेति । रसाल आघ्रः । 
'आग्रश्चूतो रसालोऽसोः इदययमरः । वकुच्लो सुकुलोऽल्ञियाम्' इति च । अतो 
दीनदीनो दीनेभ्योऽनन्यगतिकेभ्यो नक्कादिभ्योऽपि दीनः । परमानन्यगतिकू इय- 
थैः । मीनो मत्यः । जु वितकं । हन्तेति खेदे । कतमां कां वा गतिमभ्युपैतु । 
तस्य लदुदकप्राचुयं बिना गलन्तराभावान्न कामपि गतिमभ्युपैतवियर्थः । तस्ा- 
नेन त्वत्पङ्क एव विकलीभूय लोकान्तरे गन्तव्यमिति भावः । एतेन यायं तैवो- 
वेक्षणीय इति व्यज्यते । अत्र कर्णावेव नायकरसौ । परिकरोऽप्यलकारः । वस- 
न्तविलकाडृत्तम् । तदुक्तम्--“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः” इति ॥ 

ननु ख यदि न्नुयाक्किमेवं मदनिषटं चिन्तयसीदयत्र किं कार्यमिति चेत्कमटिन्य- 
न्योकत्तया खसय परहितैकनिरतत्वं व्यञ्ञनमेवेति वद॑स्तामेवाह- 

मधुप इव मारुतेऽसिन्मा सोरभलोभमम्बुजिनि मस्थाः। 
लोकानामेव मुदे महितोऽप्यात्मामुनाथतां नीतः ॥ १७ ॥ 
मधुप इवेति । हे अम्बुजिनि कमटिनि । एवेनोक्तानिष्टचिन्तनसंभावनारूप- 

भाग वि० २ 
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विपरीतबोधवन्ात्तत्र घ्रीबुद्धित्वं ध्वनितम् । पश्च भो पदिनि, त्वं मधुप इव भ्रमर 
इव । पक्षे मयप इव । अस्िन्मारुते वायौ । पक्षे मे लक्ष्मीव्रह्मप्रभे तत्कारि 
इतं शब्दितं यख तस्मिन्गुराविलयर्थः । विषयसप्तमीयम् । सौरभेति । सोगन्भ्य- 
कोभम् । सूयेविकासिलाननिरि सुकुलीभावेन खपरिमलवितरणकार्षण्यमिदयर्थः । 
पक्षे मुखप्रसादादिना निजमनोज्ञलाप्रकाशनमिति यावत्। मा मंस्थाः । मा मनन- 
विषयीकुया इयथः । तत्र॒ हेतुः-लोकानामेवेद्युत्तराधैन । यतोऽसुना मारुतेन 
महतोऽपि पूजितोऽप्यात्मा खदेदो लोकानामेव मुदे जनानामेव संतोषार्थमर्थितां 
नीत इति योजना । एवं चाख खप्रयोजनं न किमपीति योतितम् । तस्मान्ना- 
यमनादरणीय इयाश्चयः 1 इह मुग्धा नायिका । पूज्यो नायकः! शान्तो रसः 
च्ेषोऽप्यरुकारः ॥ 

नन्वेतदपि श्रुत्वा स तूष्णीमेव स्थास्यति चेक्छि कर्तैन्यमिदयाशश्च तत्र पठट- 

नीयां खमदत्वसूचिकां मालयन्योकतिं वक्ति-- 

गुजति मञ्ज मिलिन्दे मा माति मौनमुपयासीः। 
शिरसा वदान्यशुरवः सादरमेनं वहन्ति खुरतरवः ॥ १८ ॥ 
गुञ्जतीति । दे मालति ख्रीलिङ्गसंबनोधनं प्राग्वत् । त्वं मज्ञु मनोज्ञम् । “मज्ञ 

मज्ञलम्' इदयमराप्रम्यं यथा स्यात्तयेल्थैः । गुज्ञति गुल्ञारवं कुर्वति मिलिन्दे भ्रमरे 
विषये इति यावत् । मौनं मोपयासीनेव कुयौ इलर्थः । तत्र हेतुः- शिरसे. 
त्यादि । यत एनम् । वदान्येति । दातृवरा अपि सरतरवः कल्पद्रुमाः सादरं 
शिरसा वहन्तीदयन्वयः । इह नायिकादिकसुक्तमेव । मौनरिरःपदे लाक्षणिकत्वेन 
च्ेषव्यन्ञके ॥ 

ननु तत्र कशित्कर्णेजपो विरुद्ध बोधयेचेत्तदा कथमिदयाशङ्ायां तत्र वक्तव्यां 
चन्दनान्योक्िं कथयति- 

येस्त्वं गुणगणवानपि सतां द्विजिहैर सेव्यतां नीतः । 
तानपि वदसि पटीरज कि कथयामस्त्वदीयमोश्नत्यम् ॥ १९॥ 
येस्त्वमिति । हे परीरज भो मलयज चन्दन, गुणगणवानपि त्वं यदिजिहैः 

सर्पैः । पक्षे सूचकः । खतामसेव्यतां नीतस्तानपि वहसीद्यादि सरर्मेव । 
ओन्नदयं महत्वम् । इह मूढो नायकः । व्याजस्तुतिरप्यलंकारः ॥ 

नयु ततोऽसावुत्थायान्यत्रैव रोषालजिगमिषुशेत्तत्र किं वाच्यमिदयत्र वक्त्यां 
भङ्गान्योर्विं कथयति- 
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अपनीतपरिमखान्तरकथे पद् न्यस्य देवतस्कुखमे । 
पुष्पान्तरेऽपि गन्तुं वानज्छसि चेद्धमर धन्योऽसि ॥ २० ॥ 
अपनीतेति । हे भ्रमर, त्वम् । अच्र "मधुप इलयपि पाठः । अपेति ! 

दूरीकृतान्यसोरभ्यवार्वं इयर्थः । अत एव देवेति । अच्रोक्तावेव नायकारकारो ॥ 
नन्वेवमपि दुजेननाक्य एवासौ भ्रदधानधेत्तर्हिं नयन्योक्या सर ॒विनोधनीय 

इवि ध्वनयति तामेव पठन्- 

तटिनि चिराय विचारय विन्ष्यभुवस्तव पविजायाः। 
द्ुष्यन्लया अपि युक्तं क खद्धु रथ्योदकादानम् ॥ २१ ॥ 

तरिनीति । हे तरिनि। (तरङ्गिणी शैवठिनी तटिनी हादिनी धुनीः इयम- 
रादयि नदीदयर्थः। त्वं चिराय बहु कालमिति बिचारयेति विवेकं कुर्विय्थंः । अचर 

ल्नीत्वेन संबोधनमविवेकित्वं व्यनकि । इतीति किम् । तदेवाद-विन्ध्येलयादि 
रोषेण । विन्ध्याचलोत्पन्नायाः । एतेन सद्भुरुभक्तयुत्कटत्वयोग्यत्वं योते । अत 
एव पवित्रायास्तव शुष्यन्दयाः सलया अपि रथ्योदकादानं रथ्यावर्तिंदुगेन्धोदकखी- 
करण खट युक्तं छिमिति योजना । तत इदमनुचितमेवेति भावः । अत्र कुटीनां 
मुग्धा नायिका । परिकरोऽप्यलकारः ॥ 

नन्वथापि सा नेव खमनुसरति चेत्तत्र वक्तव्यां बवुरान्योक्तिं कथयन्देशदागो 
दि दुजनादिवि न्यायात्ततो वदान्यान्तरमेव गन्तव्यमिति व्यनक्ति- 

पत्रफलपुष्पलक्षम्या कदाप्यदृष्ं चुतं च खदु श्युकेः । 
उपसपेम भवन्तं बवर वद् कस्य सोमेन ॥ २२॥ 

प्रेति । हे बबुर । "बाभुकः इति देश्चभाष।प्रसिद्धउरक्षविरोषेदयर्थः । पत्रेति । 
त केवर गुणाभाव एव किंतु दोषपरिपोषोऽपीलयाह-वृतं चेदयादि । शके; 
कण्टकैः । शुकोऽची शक्ष्णतीक्ष्णामः इयमरः! खट वृतं कण्टकमात्रालखि- 
लश्चाखमिलर्थः । कचित् ध्रृतं च बतः इति पाठः । चः समुचये । एतादश गुणहीनं 
दोषवन्तं च भवन्तं वयमथिनः कल्य वस्तुनो लोभेनोपसर्पेम त्वचिक्टे आगमनं 
करवामेति त्वमेव वदेति संबन्धः । तस्मादितोऽन्यत्रेव गच्छामेति तच््वम् । इह 
दुष्टो नायकः । उक्त एवालंकारः ॥ 

तत्र कथित्खसुह्चेतखनिगमनावसरे स कथमुपदेरय इदयारङ्कयानया रोषि 
लान्योत्त्येयाद- 
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पकस्त्वं गहनेऽस्मिन्कोकिर न कट कदाचिदपि कूयीः। 
साजाल्यश्चङ््यामी न त्वां निघ्नन्ति निदेयाः काकाः ॥ २३॥ 

पकस्त्वमिति । हे कोकिल, यत एकस्त्वमस्मिन्गहने । “गहनं काननं वनम्” 
्वयमरादरण्ये । अतः कदाचिदपि करमव्यक्तमधुरष्वनिं न कुया: । मेव कुर्वि- 
दर्थः । तत्र हेतुः-साजायेति । यतोऽमी निदयाः काकास्स्वां साजायशङ्या 
निजजातीयभ्रान्या न निघ्नन्तीदयन्वयः । उक्तष्वनिरचने तु भरान्यपगमाजिदय- 
तरस्ाभाव्येन मारयिष्यन्यवेति भावः । इद कदणावेव नायकछरसो । भरान्तिमा- 
नप्यलकारः ॥ | 

अथ कदाचित्स राजा खगुणाङ्ृष्टतयानुनेतुमायास्ति चेत्तन्न वक्तव्यां दिमा- 
चलान्योक्तिमाद- 

तसकुटखुषमापहरां जनयन्तीं जगति जीवजातातिम् । 
केन गुणेन भवानीतात हिमानीमिमां वहसि ॥ २४ ॥ 

तरकु खेति । “सुषमा प्ररमा शोभाः, "हिमानी हिमसंहतिः" इति चामरः । 
“जातिजातं च सामान्यम्” इयपि । "आर्तिः पीडाघनुःकोय्योः" इति च। हे भवानी- 
तातेति मदत्त्वसुचकम् । तेन तवेदमनुचितमिति तात्पयम् । अत्रोदात्तो नायकः । 
परिकरोऽप्यलकारः ॥ 

किमेवं दुजनतिरस्कृरणमेवोपदेशनीयं तावतैवं खादिसजनादरसंभवादिति 
चेन्न । सजनादरोपदेशस्याप्यपेक्षितत्वात् । न हि रोधनादिना निर्दोषमपि गोदुर्धं 
क्षकराप्रक्षेपादि न वाञ्छतीति ताप्पर्येण तत्सूचिकां कलभान्योकति वक्ति- 

करभ तवान्तिकमागतमलिमेन मा कद्ाप्यवक्ञासीः । 
अपि दानषुन्दराणां दविपध्ुयाणामय शिरोधायैः ॥ २५॥ 

कटभेति । ययप्येवंजातीयका सा (समुपागतवति देवात् (८ १।५ ) इति 
प्रागुक्तेव तथापि तत्र कुटजपदस्यायन्तजाञ्यग्यज्ञकत्वादिह तु राज्ञः ख गुणपारव- 
द्येन तथात्वाभावादीषडत्व विवक्षयेव करिरावकवाचिना करभपदेन ध्वननान्ना- 
म्रडितत्वावकाश्चः।"उपकण्ठान्तिकाभ्यगौमभ्यग्रा अप्यभितोऽग्ययम्' इदयमरादन्ति- 
के समीपम्। अवज्ञासीरवनज्ञाविषयीकुया इलयर्थः। तत्र हेतुः--अपि द नेति । दानं 
मदोदकम् । पक्षे वितरणम् । तेन सुन्दराः सुभगास्तेषाम् । अत एव द्विपेति । 
द्विपाः श्िरदोऽनेकपो द्विपः" इयमराद्रजास्तेषां घुयोः । 'धूर्वहे धुयधोरेयधुरीणाः 

खधुरंधराः इदयपि तदुक्तेः श्रष्ठास्तषामिदयर्थः । गजराजानामप्ययं शिरोधाये 

इयन्वयः । इद पूज्यतरो नायकः । शान्तो रसः । कन्यलिङ्गमप्यलकारः ॥ 
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ननु तत्ाप्यसावुदासीन एव चेत्तत्र खानुरागजनिकां बक्तव्यां भ्रमरान्यो- 
क्तिमाद- 

अमरतरुकुखुमसोरभसेवनसं पूणसकलकामस्य । 
पुष्पान्तरसेषेय मरस्य विडम्बना महती ॥ २६॥ 

अमरेति । सुरदमपुष्पसौगन्ध्याखादनपरयाप्तसर्वमनोरथयेलर्थः । एतादश 
भ्रमरस्य पुष्पान्तरसेवेयं महती विडम्बना अनोचिती भवतीति योजना । तस्माद- 
सदादरोऽवद्यं निरन्तरं विधेय एवेति भावः । इह नायकरसो तृक्तावेव । 
परिकरोऽप्यलकारः ॥ 

एवं संपद्धिपनज्नीत्युपदेरश्रवणेन तुष्टः रिष्यः रिष्टतरं खोपदे्टरं सोति- ए 
इयादित्रिभिः । तत्र निरुपमतवं प्रथममाग्रान्योक्तया व्यनक्ति- 

पृष्टाः खल्दु परपुष्टा; परितो दृष्टाश्च विटपिनः सवे । 
माकन्द न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा जगति ॥ २७ ॥ 

पृष्ठा इति । हे माकन्द । “आम्रूतो रसालोऽसो सहकारोऽतिसौरभः १ 
कामाद्गो मधुद्तश्व माकन्दः पिक्वष्भः ॥ इदयमरादय्याम्रेयर्थः । पक्षे मा 
रक्ष्मीः, ब्रह्मविषयका प्रमा च तस्ास्तयोवा कन्द इव मूलकारणं तत्संबुद्धौ । तथा 
भोः चतुर्गेप्रद, सह्रो इति यावत् । मधुपेनातिनीचेनापि भ्रमरेण । पक्षे बा्ह॑- 
द्ारण्यकमधुत्राह्मणोक्तमधुराच्दितं ब्रह्म पिबति वुभु्सुत्वेनाखादयतीपि तथा तेन । 
कममुसुश्चणे यर्थः । यद्यपि । परेति। परेलकेः खेहिकादिफलाथं पोषिता इयर्थः । 
एतेन मुख्यत्व सूचितम् । एतादृशः स्वै ऽपि विटपिनो ब्रक्षाः । अत्र शाखिपद् 
चेत्पूर्णैः शेषः । प्राः प्रभ्नविषयीकृताः । ततो दष्टा अयुभूताश्च । यद्रा परपुष्टाः 

कोकिलाः । पक्षे परेण परमात्मना पुष्टाः पूणः । पृ विटपिनो दृष्टाश्ेवि। तथापि 
जगति तवोपमा तहृ्टान्तो न भ्रपेदे नैव ङच्ध इति संबन्धः । इह निरुपमो 
नायकः । शान्त एवं रसः। गुरुविषयकरतिभावो वा । छषोऽप्यनन्वयश्वालकारः ॥ 

ननु मया यत्किचिदेव नीतिजातमुपदिषटं तच्किमिति निरपमत्वेन मां सेषी- 
लयाशद््य "किंचानभ्यं यदवसरे दत्तम्" इति प्रभ्नोत्तररलमालिकायां श्रीमद्धिमला- 
चाय॑चरणारविन्दवचनात्समयेऽनुशास्तृत्वेन सुर॒स्प्रतिभ्योऽपि भवदाधथिक्यमेव 
भवतीति मालाकारान्योक्त्या दयोतयति-- 
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तोयेरट्पैरपि करुणया भीमभानो निदाघे 
मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्िः। 

सा कि राकया जनयितुमिह प्राव्रषेण्येन वारां 
धारासारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन ॥ २८॥ 

तोयेरिति । हे मालाकार । मालाः पुष्पखजः करोतीति तथा तत्संबुद्धो । 
भवता कत्रो करुणया अल्पेरपि तोयेवप्याचुद्धतेजलेः करणरखय तरोर्या पुष्टिभीम- 
भानौ भीमश्वण्डो भानुः सूर्यो यस्िस्तत्र निदाचे म्रीष्मतौ व्यरचि अकारीय- 
न्वयः । किं ततस्तत्राह-से्युत्तरार्धन । सा पुष्टिरिद ठोके प्रद्रषेण्येन प्रावृषि 
वषाक्राठे भवः प्राव्रषेण्यः प्रत्रर्कालीनक्तेनेदयर्थः । अत एव दिश्वतः सर्वतः 
वाराम् (आपः घ्री भूधर वावोरि' इलयमराजलानामिदर्थः । धारासारानपि धारा- 
ध्रासाराश्च धारासारास्तान् । धारा जलधाराः प्रसिद्धा एफ । तथा आपाराः 

“धारासंपात आसारः इदयमराद्ाराणां संभूयपतनमिति रामाभ्रमङ्ृताद्याख्या- 
नाच धाराणां समुचितपरिपातास्तानपीयर्थः। एतेन पुष्टिसामगरी प्राचुर्यं सूचितम् । 
विकिरता वषेता एतादृशेन वारिदेन मेघेन जनयितुं कटं शक्या योग्या किम् । 
अपितु नैव योग्येति योजना । तसरात्वं निरुपमत्वेन स्तोतुं योग्य एवेति 
भावः ¦! अत्रोक्तं एव नायको भावश्च । प्रतीपविरोषोऽलकारोऽपि । मन्दाकान्ता- 

वत्तम् । तदुक्तम्--"मन्दाकान्ता जलधिषडगेम्भौ नतो ताद्भरू चेत्" इति ॥ 

एवं निरुक्तश्ोकेऽल्पपद् क्षुद्रत्वं गुरुवाचि व्यनक्तीलयखरसान्मेधान्योक्तया 
पुनः सोति- 

आरामाधिपतिविवेकविकखो नूनं रसा नीरसा 
वा्याभिः परुषता दर दिशश्चण्डातपो दुःसहः । 

एव धन्वनि चम्पकस्य सकले संहार्हेतावपि 
त्व सिञ्न्नस्रतेन तोयद कतोऽप्याविष्कृतो बेधसा ॥२९॥ 

आरासेति । हे तोयद जलद् । आरमेति । “आरामः सयादुपवनम् इयमरा- 
दुयाननायकः । विवेकेति । विचारहीनः । नूनं निचितम् । अस्तीति शेषः ! एवं 
“रसा विश्वभरा स्थिरा इयमराद्रसा प्रथ्वी । नीरसा निता रघा उदकानि 
यस्याः सकाशात्तथा जल्दीनेयर्थः। तद्रद्ालयाभिश्वक्रवातेदंशदिशः परषीडृताः 
रक्षीकृताः सन्तीति यावत् । तथा । चण्डति। चण्डस्वीव्र भतपः। प्रकाश्ये योत 
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आतपः" इदयमरास्रकारो यस सर तथा । सूयं इयर्थः । दुःसहो भ्रीप्मकालिकतवेन 
सोदमशक्योऽस्तीति यावत्। एवं धन्वनि । समानौ मरुधन्वानौ' इयमरान्मर्देशे 
चम्पकस्य । सके संहारेऽपि । ध्वंसकारणे सलयपीदयर्थः । त्वममृतेन । “पयः 

कीलालममृतम्" इयमराजरेन । पक्षे पीयूषेण । सिश्चन्ना्ावयन् । एतादृशो 
वेधसा (खश प्रजापतिर्वधाः' इदयमराद्रद्यणा कुतोऽप्यस्याटष्टाद्धेतोः । आविष्क्रतः 
प्रकटीकृतो ऽसीति संबन्धः । अतस्त्वछ्ाभ एव पुमर्थं इदयाशयः । इदोक्तयेव 

नायकरतिभावो । प्रहरषणमप्यङंकारः । शाद लविक्रीडितं वृत्तं तूक्तमेव ॥ 

एवं स्तुतिमाकण्ये निर्विण्णः श्रीगुरुः “किमनया स्तुया । यदुक्तम्--“अथयापि 
दुर्निवारं स्तुतिकन्या वदति कोमारम् 1 सन्यो न रोचते सा सन्तोऽ्प्यसे न 
रोचन्ते ॥° इति । किंच येषां निमेषमात्रेण जगतः प्रल्योदयो । ताटशाः पुरषा 
याता माटशां गणनाच्र का ॥` इति वचनादर्मस्मदीयस्तवेन” इति योतयन्म- 

हातुभावशरीरनाक्षमनुसंधाय सिहान्योक्तया ज्लोचति- 

न यत्र स्येमानं द्धुरतिभयश्चान्तनयना 
गठदानोद्रेकश्रमदलिकदम्बाः करटिनः । 

दठन्मुक्ताभारे भवति परलोक गतवतो 
दरेरय द्वारे शिवरिव शिवानां करकटः ॥ ३० ॥ 

न यत्रेति । यत्र हरेद्रे । गलदिति । गरत्छवददानं मदोदकं तसयोद्रकेण बाहु- 
स्येन भ्रमन्ति अलिकदम्बानि भमरडन्दानियेषु तेतथा। नतु साधारणाः । एतेन 

मदोन्मत्तत्वं सूचितम् । एतादशः कररिनः। उक्तार्थमिदं प्राक् । गजेन्द्रा इत्यर्थः । 
अतीति । अवुलभीतिचकितखोचनाः सन्त इति यावत्। स्थमानं स्थिरीभावं न दधु- 
नैव बभरुरियन्वयः। तत्र परलोकं खगादिलो ऋन्तरं गतवतः। जगामेति गतवां स्वस्य 
पञ्चत्वं प्राप्तखेयर्थः । एतारशस दरः । '्दयक्षः केसरी दरिः" इययमराटिसिदस्य । 
टुठदिति । छठन्ति श्वापदपदेः प्रचल्न्तिते तथा मुक्तानां विदारितमतङ्गज- 
गण्डस्थलजात मोक्तिकानां भाराः प्रचुरनिकरा यरसिखत्तथा । एतादृशे द्वारे दरीमु- 
खेऽद्य । शिवशिवेति खेदाद्धगवन्नामसमरणम् । शिवानां करोष्ट्ीणां कलकलः कोल. 
हरो भवतीति योजना । तस्मान्नश्वरमेवेदमखिरं ददयवेभवमिति भावः । इदो- 
दात्तो नायकः । वीरकरुणभयानकरान्ता रसाः । पर्यायखभवोक्ती अलंकारो १ 
तदुकतम्-^एकसिन्ययनेकं वा पयायः सोऽपि संमतः । अधुना पुछिन तन्न यत्र 
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ज्ञोतः पुराजनि ॥" इति, “खभावोक्तिः खभावस्य जादयादिस्थस्य वर्णनम् । कुर- 
र्तरजगादः स्तन्धकरैरुदीक्षितम् ॥* इति च । रिखरिणी वृत्तम् । तक्षं 
तृक्तमेवाधस्ताव् ध 

अथ निरुक्तखनिर्वेदेन रिष्यसुखं म्ानमिवालक्ष्य तं श्रोत्सादयितुं बकुला. 

न्योक्तया तद्णव्णैन ध्वनयति-- 

दधानः प्रेमाणं तरुषु समभावेन विपुखां 
न मालाकारोऽसावशृत करुणां बाखबकले । 

अयं त दागयत्कुसुमनिकराणां परिमै- 
दिंगन्तानातेने मधुपकुलश्चद्धारभरितान् ॥ ३१ ॥ 

दधान इति । तरुषु समभावेन समानदधटया त्रमा्णं दधानोऽत एवासौ माल- 

कारो यद्यपि बालबकुरे नूतनबकुल्दधमे विपुलां करुणां नाकृतं नेव चकार ! 
तथापि तु पुनरयं द्वाकशीघ्रम् । द्राञ्छक्षु सपदि इतम्? इयमरः । उदयदिति ! 
आविर्भव्पष्पगुच्छानां परिमरैः सुगन्धेर्दिगन्तान् । मधुपेति पुष्पर॑धयनिचययुज्ञा- 
रवपूरितानेताटश्ानातेने विस्तारयामासेति संबन्धः । इह रुठितो नायकः । वीर् 
एव रखः । असंभवोऽप्यककारः । तदुक्तम्-“असंभवोऽ्थनिष्पत्तेरसंभाव्यत- 

वर्णनम् । को वेद गोपञिश्चुकः ेलमुत्पारयेदिति ॥” इति ॥ 

तच्राप्येकः काम एव तव शत्रुजतव्य इति उक्षपदन्योक्तया ध्वनयति- 

मूडं स्थूरमतीव बन्धनं राखाः रात मांसला 
वासो दुगेमदहीधरे तरुपते कुास्ति भीतिस्तव । 

पकः कितु मनागय जनयति सान्ते ममाधिज्वरं 
ज्वाखाटीवलयीभवन्नकरुणो दावानलो घस्मरः ॥ ३२॥ 

मूटमिदयादि । हे तसूपते । दक्षाणां पतिः ्ष्ठसत्सेवुद्धौ । भो वृक्षराजेदर्थः। 
अत्र तजातिविशेषस्याकथनात्तच्छद्मनापदेद्ये अयावध्युत्तमलादिजालयनिणयाद्- 
्रोढत्वं व्यज्यते। यतस्तव मूलमतीवालयन्तमेव स्थूलं महत्तरम् । तथा बन्धनदृदं 
बन्धनं भूमेरन्तगेते महापाषाणादौ वेष्टनं तेन दढमचलं चासील्थैः । एतेन 
चक्रवातादिभीदयपनुतिः सूचिता । एवं शाखाः स्कन्धत्वेन प्रसिद्धासताः शतं नतु 
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खत्पाः । तत्रापि मांसला लक्षणया पवपरिपु्ण नतु शुष्काः । एतार ईयः सन्तीति 

याबत्। न चेवमपि राजमागनिष्ठस्वेन मे छेदनादि भयमस्त्येवेति वाच्यम् 
तव पर्वैतदुगेनिष्त्वादिदयाद--वास इति । दुगौ दुःखेन गन्तुं शक्यः दुगैः ॥ 
ख चाक्षो महीधरः पर्वतस्तस्मिन्वासोऽपि भवतीदयतो हेतोस्तव भीतिः 
कुत्रास्ि । न क्रापि भयं संभवतीदयर्थः । किंत्वेकोऽय दावानलो दावाभिर्भम 
खान्तेऽन्तःकरणे मनागीषदाधिज्वरम् । ुंसखाधिमनसी व्यथाः इदयमरादा- 
धिर्मानसी व्यथा तया ज्वरः संतापस्तं जनयति । संपादयतीदर्थः । तत्र 
हेतुं वद॑स्त विशिनषशि-ज्वारेलादिचरमपादगतविशेषणाभ्याम् । कीदशः । 
अकर्णो निदेयः । पुनः कीदशः । ज्वारेति । ज्वाखानामर्चिषामाटी 
पङ्किसया वल्यीभवन्कटकाकारीभवन्सन् । घस्मरः । बहुभक्षक इति यावत् १ 
“भक्षको घस्मरोऽदमरः' इयमरः । एतेन तत्र खभीतिहेतुखामग्री योतिता । 
तस्रदेतस्मात्चया भतव्यमेवेति भावः । पक्षे तरव एव प्रतयः फरादिप्रदा- 
नेन पाठथिताये यख तत्वंुद्धो । अत एव तव वासो दुगमदीधर इति संगतम् । 
एतेनारण्यविदहारित्वेन विरक्तत्वं सूचितम् । यतस्तव मूलम् ˆऊर्ष्वमूलम्- इति 
स्खरतेरधिष्टानी मूतं ब्रह्म स्थूलमतीव परममदत्परिमाणम् । परिच्छेद यश्ुन्यमे- 
वास्तीदयर्थः । कीट तत् । बन्धनेवि । बन्धने संसारबन्धने वहलानुभूतेषपि 
ट्टम् । अविनाशीति यावत् । एवं ज्ञाने सामग्री केत्राह-राखा इति । 
तेत्तिरीयादिरूपा इयर्थः । दावानटपदादो गाणी लक्षणा । तेन लुप्तोपमा । एतेन 
दावानलो यथा वनस्थव्रृक्षयोरेवान्योन्यसं घषादुत्पन्नस्त दाहकोऽन्यदाहकश्च भवति, 
तद्द्धवारण्ये छीपुंसयोः परस्परसंनिकषेतः प्रादुभूतः कामोऽपि तद्धातकः श्रवणा- 
दिनान्यधातकश्वेति व्यक्तम् । एतादशः । अधेति छेदः । भघदहेतुः परस्रीविष्- 

यकत्वेन पापकारणीभूतो यः स्मरः कामः स तथेदयर्थः । शेषं तृक्तार्थम् । 
तस्मात् जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्” इति स्मृतेः काम एव जेय 
इयारायः । अत्र विरक्तो नायकः । शान्तो रसः । शषोऽप्यकंकारः ॥ 

एवं गुरुवाक्यमाकण्ये भवस्रतापाम्रे कोऽयं मशकः कामो यन्मामेवेतजयः 
कृतव्यतयोपदिरयते श्रीमद्धिम॑म त्वेतसप्राणान्तसंकटमेव परिस्फुरदयतः खप्रभा- 
वादेवायमुपरमनीय इति मेषान्योक्तया व्यनक्ति- 

प्रीभ्मे भीष्मतरेः करेर्दिनकृता दग्धोऽपि यश्चातक- 
स्त्वां ध्यायन्धन वास्तरान्कथमपि द्वाघीयसो नीतवान् । 
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देवालोचनगोचरेण भवता तस्िज्निदानीं यदि 
खीचक्रे करकानिपातनङूपा तत्कं प्रति जूमहे ॥ ३३ ॥ 

ग्रप्म इति। अत एव । मीष्मेति । द्दारण भीषण मीष्मं घोरं मीम भयान- 

कम्" इयभरादतिभयंकरेरिय्थः। एतादथेः करैः किरणैः कृत्वा दिनकृता दिवस 
रेण कत्रा दग्धोऽपि । दादवस्प्राणान्तसंतापितोऽपी यर्थः । एतादसो ऽपि यश्वातकः । 
हे घन, लां ध्यायन्मनसा जीवनदातृत्वेन चिन्तयन्सन् द्राघीय सोऽतिशयेन दीर्घौ 
इति द्राघीयांसस्तान् । म्रीपष्मतौं दिवसविस्तीर्णत्वं प्रसिद्धमेव ! एतादशानपि । 
एतेन परमासद्यत्वं व्यज्यते । वासरान्दिवसान्कथमपि येनकेनाप्यनिवाच्यप्रकारे- 
णापि नीतवाननयदिति संबन्धः। लोचनेति । नेत्रविषयीभूतेन । प्रयक्षेणेदर्थः । 
एतादश्ेन भवता त्वया । तस्िन्ुक्तरूपे चातके ! कृरकेति । "वष।पलस्तु करकाः 
इयमरात्पाषाणाकारवारिपरिणामविशेषा एव करकास्तासां निपातन तद्रूपा यां 
करुपा स्रा यदीदानीं खीचक्रऽद्गीकृता तत्तर्दिं कं प्रति ब्रूमह् इद्यन्वयः । तस्मादतु- 
लश्नद्धाटुरनन्यगतिकश्च मादो भक्तजनः कदापि नैवोपेश्षणीयः किंतु खसामथ्ये- 
टेशेनेव कामादिविघ्रसदखतोऽप्यगृतप्रदानेन संरक्षणीय एवेति भावः। अच्र दग्धो- 
ऽपीलयनेन ्रद्धातिशयः सूचितः । एवं दैवादिलनेनाचायदौरभ्यं ध्वनितम् । इदा. 
नीमिलनेन खाभ्युदयथसमये हि वदान्यचक्रवर्तिनां प्रायेण पात्रायविचयैव वित- 
रणप्रवीणत्वं प्रसिद्धं किमुत निजकजीवने परमसुजने तस्प्रकदीकरणमिति योति- 
तम् । अत्र पूज्यतमो नायकः । करुण एव रसः । विषमविरोषोऽरकारः 1 तदुक्त 
विषमं॒प्रकृय--अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्च तदिष्टाथं समुयतम् । भक्ष्याशया हि 
मक्षृषां भख्कत्वाखुस्तेन भक्षितः ॥* इति ॥ 

तत एवं शिष्यवाक्यं श्रुलाप्यश्रुतमिव भवर्यसदुत्तरमविधायेवान्यजनैः खदैव 
वातान्तरासक्तमाचा्यमालक्ष्य स तावत्तय तदैमुख्यपूर्वकं खैकपरायणत्वं संपाद- 
यितुं तस्मे निजौत्सुक्यं मेषान्योक्दयैव व्यनक्ति-- 

दवददनजराटज्वाटजाखाहतानां 
परिगलितटतानां स्टखायतां भूरुहाणाम् । 

अयि जटघर शेरशधरणिश्यङ्घेषु तोयं 
वितरसि बह कोऽयं श्रीमदस्तावकीनः ॥ २४ ॥ 

द्वेति । अयि जलधर । इदं हि कोमलमन्नणे खकारुण्योत्पादनार्थम् । भो 
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जलपदवाच्यानामखतानां जीवनानां च धारक मेवेदर्थः । एतेनाखिलपुरुषार्थदा- 
नदक्षत्वं योतितम् । त्वम् । दवदहनेति । (दवदावौ वनारण्यवद्वी' इदयमरादवस्या- 
रण्यस्य संबन्धी यो दहनो वहिस्तस् जटाखा जटा इव येन दीर्घतरा अंशविशे- 
पासद्िशिष्ा ये ज्वालाः । वहेद्योज्वीलकीरा" इयमरः । तेषां जालानि तेरा- 
समन्ताद्धतास्ताडिताः । त्वगादो दग्धा इति यावत् । तेषाभिदयर्थः । अत एव । 
परिगलितेति । च्युतलतानामत एव म्लायतां म्लायन्ति ग्खार्निं प्राप्नुवन्ति वे 
म्लायन्तस्तेषाप् । म्लानानामिदयर्थः। एतादसयां भूरुदाणाम् । श्क्षो महीरुः 
राखी इद्यमरद्रुक्वाणामिति यावत् । “षष्टी चानादरे" इति षष्टी । ताननादय.- 
दर्थः । रेडेति । पर्वतरिखरेषु तोयं जरं बहु विपुर वितरसि वसि । पर्वतेषु 
हि भूयसी वृटिभवतीति प्रसिद्धमेव । अयं निरुक्तस्तावकीनस्वदीयः भ्रीमदः संप. 
दुन्मादः कः । आगक्षेपार्थकोऽयं किंराष्दः । अनुचित एवेदयर्थः । तस्मादस्माखेवा- 
खतवृष्टिः पात्रतया कार्यैति ताययम् । इह स्थूललक्ष्यो नायकः । करणो रसः । 
परिकरोऽप्यककारः । माटिनी वृत्तम् । तट्टक्षण तूक्तमधस्तात् ॥ 

इत्थं शिष्यवचन श्रा पान्थान्योक्तया श्रीगुरुस्तमाश्वासयति- 

ङण्वन्पुरः परुषगजितमस्य हन्त 
रे पान्थ विहखमना न मनागपि स्याः । 

विभ्वार्तिवारणसमपितजीवनोऽ्य 
नाकणितः किमु सखे भवताम्बुवाहः ॥ ३५ ॥ 

श्ण्वन्निति । रे इति नी चसंवोधने। तेन निरुक्ताक्षेपस्वयानुचित एव विर- 
चित इति सूचितम् । पान्थ पथिक । पक्षे हितजिज्ञासुत्वेन भो सन्मागेगामि्नि 
यर्थः । त्वम प्रकृतस्य मेघ । पक्षे गुरोमम । पुरोऽग्रभागे । परुषेति । परुषं 
भयंकरम् । पक्षे तवय्योदाषीन्यमिव विधायान्यं प्रतयुक्तत्वेन दुःसदं च तदर्जितं स- 
नितम् । पक्षे उचैभौषित शण्वन्सन्मनागपि ईषदपि विहलमना विकलान्तःकरणो 
न स्याः मा भवेयन्वयः। तत्र हेतुः । विश्वेति । है सखे, भवता । एतेन सान्त्वनं 
व्यज्यते । विश्वेति । विश्वख स्वस्याः पीडा तस्या वारणं दृरीकरणं तदथं स- 
मर्पितं जीवनमुदकम् । पक्षे प्राणधारणं येन स तथेदर्थः । परोपकारेकतत्पर इति 
यावत् । एतादशोऽय प्रयक्षोऽम्बुवादो वारिदः । पक्षेऽम्बुशब्दवाच्यमग्रतपदश्िष्ट 
कव्यं वदति बरह्मात्मबोधपयन्तोपदेसन निर्वद वीति तथा श्रीयुररियथः। नाकर्णितः 
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किमु प्रथितमदहिमत्वान्न श्रुतः किम् । भपितु श्रुत एवेति योजना । तस्मादयुक्तं 
एवायं त्वदाक्षेप इति भावः । इह संबोध्यो नायकः । शान्तो रसः १ श्टेषः 
काव्यलिङ्गं चारंकारः । वसन्ततिलका त्तम् । तषक्षणं प्रागेवोक्तम् ॥ 

एवमाश्वास्य चतुर्विधान्यतमपुमथार्थिनापि दुःसङ्गस्याञ्य एवेति रहस्यं चन्द- 
नान्योक्त्या सूचयति-- 

सौरभ्यं भुवनत्रयेऽपि विदितं शव्यं तु लोकोत्तरं 
कीति; किं च दिगङ्गनाङ्गणगता कि स्वेतदेकं दणु। 

सवानेव गुणानिय निगिरति श्रीखण्ड ते सुन्दरा 
नुञ्चन्ती खलु कोररेषु गरटज्वाखां द्विजिहावटी ॥२६॥ 

सोरभ्यमिति। हे भ्रीखण्ड श्रीः खण्डेषु यख तत्संबुद्धौ । चन्दनस्य हि यादशी 
काष्टलण्डदरावच्छेदेन सोरभ्यशोभोपकभ्यते न तारण््ुमादिदशावच्छेदेनेति सुप्र 
सिद्धमेव । अतो युक्तंवोक्तव्युत्पत्तिः । अयि चन्दनेदयर्थः। तव सौरभ्यं सौगन्ध्यम् । 
भुवनेति । लोकत्रयेऽपि विदितं सर्वमान्यतया प्रख्यातम् । वर्तत इति यावत् । 
तथा शेय तु संतापोपश्ञामकत्वं तु लोकोत्तरमरीकिकमेव । अस्तीयर्थः 1 किंच 
तव ॒कीर्तिदीदादावपि परिमल्पौष्कल्यख्यातिः । दिगिति । प्राच्यादिचपर्वि- 
लोचनाजिरसंचारिणीयर्थः । भवतीति शेषः। किं तत इति चेत्तदाद-कि 
विद्यादि । तदेव स्फुटयति--इय प्रयक्षा द्विजिह्वावलिः सप॑राजि स्तव कोटरेष्व- 
नायाससंपन्नलात्काष्टविरेष्विदयर्थः । गररुज्वालां गरलानि वान्तविषाणि तेयो 
खनिष्ठसृक्ष्मा्चिना सह॒ वत्काष्टसंयोगाच्वालाविस्ताम् । यद्रा तान्येव ज्वाटेव 
दादट्कत्वाज्वाला ताम् । यद्रा तानि ज्वाटेव ज्वाला तामिदयर्थः। उज्छन्ती उद्धाव- 

यन्ती सती ते सवोनेव तव संपूणान्पुन्दरानेव रम्यानेव निखुक्तसोरभ्यादीन्गुणान् । 
धमोनिदलयर्थः । निगिरति खलु भक्षययेवेति योजना । तस्मादेतस्याः परिग्रहस्तव 
परमनारहेतुत्वादनुचित एवेति मावः । अत्र सुन्द्रपदेन गुणेष्ववद्य संरक्षणी- 
यत्वं ्योदयते । इह संबोध्यनायकपक्षेऽपि कोटरपदमावरे गोणीं वृत्तिमाभरिदयान्तः- 
पुरादिग्रहेकान्तदेशविरोषार्थकत्वमुररीडयाथौन्वयो विधेयः । तयथा-भो देव- 
दत्त, ते सौरभ्यं सुरमेः “सुगन्धे च मनोज्ञे च वाच्यवत्ुरभिः स्मतः इति 
विश्वान्मनोन्ञस्य भावः सौरभ्यम् । रम्यल्रमियर्थः। रैटयं “डितश्नीती छश 
तीक्ष्णे इति दैमात्तेष्यम् । तेजखित्वमिति यावत् । द्विजिहेति । ् िजिहौ सपे- 
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सूचकौ इत्यमरात्परच््छिद्रसूचकपङ्किरियर्थः । गरङेति । गरलमिव दुरुपदेरजातं 
मारकत्वाद्ररलं तेन ज्वाङेव कोपाश्निजन्या या परध्वंसनेच्छा ताभिदयर्थ॑ः । शेषं 
तक्ता्थमेव । तस्मािश्युनवचो नैवादरणीयमिदयाश्यः । अत्रोपदेर्यो नायकः । 
कृष्णो रसः । छेषटुपतोपमे अप्यकंकारौ । शादूलविकीडितं वृत्तम् ॥ 

एवं श्रीगुरुवाक्यं श्रुला दु्जनवचनश्रोतरि खस्िन्नोदादीन्यमिवालक्षय तख 
सर्वत्र निरपेक्षर्वोपकारितवं सचयन्नत्मनि तत्कारुण्यसुत्पादयति मेषान्योक्या-~ 

नापेक्चान च दाक्षिण्यन प्रीतिने च संगतिः। 
तथापि हस्ते तापं खोकानामुन्नतो घनः ॥ ३७ ॥ 

नापेक्षेति । हे गुरो, ययप्यस्यापेक्षा नासि। तथा दाक्षिण्यं समुदोदकमा- 
नीय दातृलात्खतः सामथ्यैमपि नास्तीलर्थः । शोषं स्फुटमेव । अत्र नपेक्ेादि- 
नजूचतुषटयेन कमाद्भरो लोभोद्धयरागसङ्गव्युदासः सूचितः । तेनाहं नेवोपिकष्य इति 
रहस्यम् । इद पूज्यः पाश्च नायकः । उक्त एव रसः । परिकरोऽप्यलंकारः ॥ 

अथेवं रिष्यवाक्यमाकण्ये यद्येवं तव भद्धा चेत्तद्यनुपम एवासीति कमला- 
न्योक्तया तदुत्पत्तिसिथितिसंपत्तिशुणपङ्कि सवनतो व्यनक्ति-- 

समुत्पत्तिः खच्छे सरति हरिहस्ते निवसनं 
निवासः पद्मायाः खुरहृदयदहारी परिमलः । 
9 म गुणेरेतेरन्येरपि च रुकितस्याम्बुज तव 
दिजोत्तसे हंसे यदि रतिरतीवोन्नतिरियम्॥ ३८ ॥ 

समुस्पत्तिरिति । हे अम्बुज भो कमल, तव समुत्पत्तिः प्रादुभौवः खच्छे 
निमे सरसि मानसादौ सरोवरे । नतु पल्वठेऽस्तीदयर्थः । एवं निवसनमपि 
वसतिरपि दरिदस्ते विष्णुपागौ । तवेदयस्तीवि चादयन्तयोरनुबन्धनीयम् । किंच 
त्वं पद्माया लक्ष्म्या निवासो वसतिस्थानम् । असीति शेषः । तथा तव परिमलः 
सखुगन्धोऽपि । सुरेति । देवमनोदर इयथः । मवतीयध्याहारः । एतेन गोदु- 
रघादेरुत्तमस्थानजन्यत्वेऽपि ताश्नपात्रादिद्थिलया तस्य पुनस्तदितरपात्रादिगत्वे 
शकेरादियोग्यसंमेनाभवेन कवणाययोग्यसंमेलनेन वा तथा शोधितत्वादभ्यादि- 
संस्छृतत्वेलादिषुवासितलानावेन दिङ्ग्वादि दुगेन्धित्वादिना वा दलयाञ्यलमिवा- 
खापि निन्यजलादिना हेयत्वं व्युदस्तम् । तरिं किमेतावन्त एव मयि गुणाः 
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सन्ति नेदययाह--गरणेरिति । अन्यैरपि निरुक्तेतरैः खीयघुन्दरीस्ितसदनसार. 
इयथेरपीलय्थः । ललितस्य । रम्ययेति यावत् । एतादशस्य तव यदि \ 
द्विजेति । पक्षिशरष्ठे । पक्षे तैवर्णिकरिरोमणो । हंसे राजसे, पक्षे परमहसे । 
कस्ििद्रह्मनिष्ठ इयथः । रतिः श्रीतिरस्ि । तर्दीयमतीवानुपभेवोनतिरत्कटतां 
भवतीदयन्वयः । तस्मादेवमेव सार्वेदिकी श्रद्धा वधेनीयेति तत्वम् । अव्र द्विजे- 
द्यादरणीया शब्दब्रह्मनिष्णातलादिबदहिःसामग्री दंसेयन्तःसामम्री च सूचिता । इद् 
बुभुत्ुनायकः । शान्तो रसः । काव्यलिङ्गादिरप्यलकारः । शिखरिणी वृत्तम् ॥ 

ननु तरिं किं सर्वपालकेन राज्ञा मया नीचजनोजीवनं नेव विधेयमिति चेत्स- 
वैजीवनं लया संपादनीयमेव परंतु तत्तयोग्यतातारतम्यं विवेकेनेव न त्वन्यथेति 
क्षीराग्ध्यन्योक्तितो ्वनयति-- 

साकं ग्रावगणेलुडन्ति मणयस्तीरे ऽकंविम्बोपमा 
नीरे नीरचरेः सम स भगवान्निद्राति नारायणः। 

एवं वीक्ष्य तवाविवेकमपि च प्रौढि परामुन्नतेः 
किं निन्दान्यथवा स्तवानि कथय क्षीराणैव स्वामदम् ३९ 

साकमिति । म्रावेति । "पाषाणप्रस्तरभ्रावोपलारमानःः इयमरात्पाषाणगभेः 
साकं साधम् । नीरे नीरवत्सर्वेतः परिपणे क्षीर एव । नतु फल्वादिवत्कचितकदा- 
चित्केनचिदुपरभ्यमान इति यावत् । एतेन क्षीराणेवे नीरसं भवात्नी रपद प्रयो गानी. 
चिद परास्तम् । एवं नीरचरपदेऽपि तेषामतितुच्छत्वबोधना्थमेव नीरपदम् । 
तेन वक्ष्यमाणाविवेकपरिपोषोऽपि ध्वन्यते । नीरचरैः । भकरादिभिमल्चरेरि- 
यथः । स भगवानिति पदाभ्यां श्रुतिप्रसिद्धत्वं सर्वेश्वरत्वं ततोऽतिपूज्यतवं च 
व्यज्यते । हे क्षीराणैव, त्वामहं किं निन्दान्यथवा स्तवानीति त्वमेव कथयेति 
संबन्धः । अत्राविवेकी नायकः । संदेदोऽप्यककारः । शादूलविीडितं वृत्तम् ॥ 

एवं निन्दापद् श्रुत्वा कुपितं त प्रति खयं निःस्प्हत्वेन क्षीरणैवान्योक्त्यां 
निन्दामेव स्फुटयति- 

कि खत्टु रलेरेतेः कि पुनरभ्रायितेन वपुषा ते । 
सलिरमपि यन्न तावकमणैव वदनं प्रयाति तृषितानाम् ॥ ४० ॥ 

किं खद्विति। अभ्रायितेन अभ्रवन्मेघवदाचरितेनेदयथैः । मदत्वनीलत्वा- 

दिनिभ्रसाम्यं बोध्यम् । तत्र हेतुः-घलिलमपीति । एतेन तस्यातितुच्छलादान~ 
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योग्यत्वमावेयते । ननु गद्वादीनामपि कं जलं खयमेव जनवदनं प्रयातीय- 

व्राहद-तृषितानामिति । तस्मात्तषितेरपि त्रजलं क्षारत्वात्पातुं नैव शक्यत इद्या- 
रायः । पक्षे सदुपदेष्टरि ऊुपितत्वेन कृतघ्रसखय तव॒ जरमपि तृषितेरपि जनेर- 
प्रार्यमेव क्र पुनरन्नमिति ध्वन्यते । अत्र राट नायकः । टुपोपमाप्यलंकारः । 
करुणो रसः ॥ 

तत्रापि संपदादिमदेनाप्रणमन्तं त प्रति तस्य कालगप्रसत्वेन विनाशित्वं सूचय- 
न्कासारान्योक्तया भियं ध्वनयति- 

इयदत्यां संपत्तावपि च सखिटानां त्वमधुना 
न वृष्णामातानां हरसि यदि कासार सहसा । 

निदाघे चण्डांरो किरति परितोऽङ्कारनिकरा- 
न्कृशी भूतः केषामदद परिदतांसि खलु ताम् ॥ ४१ ॥ 

हयत्यामिति । पूर्वं क्षीरार्णवत्वेन संबोधनेऽपि कुपितत्वारक्षारा्णवत्वेन 
निन्दा । तत्रापि सन्त्वादधुना पल्वलत्वेनासावुचितेव । इययां प्रयक्षतयातिविपु- 
खायामिलर्थः। सलिलानां जलानां संपत्तो लक्ष्म्यां सयामिति योजना । हे कासार, 
"कासारसरसी सरः" इयमराद्धोः सरोवर, त्वमधुना शरत्काल आतानां तृषाङ्का- 
न्तानां जनानां वृषम् । पक्षे धनायारां यदि सहसा सरिति न हरसीति संबन्धः \ 

तर्हिं निदाघे "निदाघ उष्णोपगम; इदयमराद्रीष्म इदर्थः। चण्डांशो चण्डास्तीक्ष्णा 
अश्वः किरणा यख तस्मिस्िग्मरदमौ । सूयं इति यावत् । परितो न त्वेक- 
देशो 1 अङ्गारेति । अ्गारवदतिदाहकत्वत्छरुरतरातपविशेषा एवाद्गारास्तेषां निक- 
रान्समूहान्किरति । वषेति सतीदयर्थः । अत एव कशीभूतस्तवं केषां तां तृष्णां 
परिहतांसीलयन्वयः । तदानीं त्वयि तृष्ोपरचामकत्वसख सुतरामसंभव इति भावः। 
तसरत्वयेताद्शं विवेकं विधाय तारग्दश्षातः प्रागेवार्थपरिपालनतत्परेण भाव्य- 
मिति हदयम् । भच्राप्युक्ता एव नायकादयः ॥ 

तत्रापि दप्तत्वादविनयित्व एव सति तत्काल तारक्संवादश्रवणेन राञ्ि मूढत्व 
मवधायं तदृत्तधनादयपि परिखयसञ्य गतेष्वार्थेषु स तदादानपरः पुनः किंचित्माम- 
पू्वैकं समुद्रान्योक्तित एवोपदिडयते- 

अयि रोषमुरीकरोषि नो चे- 
त्किमपि त्वां प्रति वारिधे वदामः। 
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जखृदेन तवार्थिना विमुक्ता 

न्यपि तोयानि महान्न हा जहासि ॥ ४२ ॥ 

अयीति । अयि वारिधे । एतेन तत्कोपशमनार्थितं सूचितम् । नो चेच्कुपिते 
लयुपदेशवैयथ्य॑मेव स्थात् । त्वं महानपि संस्तोयान्यपि । हेति खेदे । न जदासि 
न दयजसीति संबन्धः । तस्मादिदं महतस्तेऽनुचितमेवेद्याकूतम् । मालभारिणी 
इृ्तम् । "ससजाः प्रथमे पदे गुरू चेत्पभरा येन च मालभारिणी स्यात्" श्वि 
वृत्तरल्लाकरोक्तः । वीरो रसः ॥ 

एवं तदुक्तिमाकण्यं निरुक्तसमुद्रजख्दन्यायेनेव मया यदेतैरथिभिः परिदयक्त 

धनं संगृह्यते तत्काखान्तरे तावदेतेभ्य एव दानाथ नतु खोपभोगार्थमिदादि 

पाण्डिय सद्भुरनिकटेऽपि प्रकटयन्तं तमेव राजघुतं कधित्तरस्थः प्रावृण्नद्य- 

न्योक्तया विनयमुपदिशति- 

न वारयामो भवतीं विशन्तीं वषीनदि स्रोतसि जह्लजायाः । 
न युक्तमेतच्तु पुरो यदस्यास्तरङ्गमङ्गान्प्रकटीकरोषि ॥ ४३॥ 
न वारयाम इति । अत्र वधानदीत्वेन संबोधनं तु स्रीप्रकृतिवन्मृसत्वं क्ष- 

णिकेश्वयेवत्तवं चापल्यवाहुल्यं गाम्भीयतरधुरयं च सूचयितुम् । हे वषीनदि प्रात्रर्का- 
लमच्रतरङ्गिणि, भवतीं त्वां जहुजाया भागीरथ्याः । एतेन महामदिमत्वं योते । 
खोतसि शछोतोऽम्बुखरण खतः इयमराप्प्रवाह इयर्थः । विरान्तीं प्रविदान्तीं 

तदेक्यसंपादनं कुन्तीं न वारयामः । नैव प्रतिरोधयाम इति यावत् । वयमिति 
शेषः । एतेनामानित्वोदासीन्ये ्वन्येते । ताह किं वदसीलयत्राह-नेव्युत्तरा्धन । 
एतत्तु न युक्तं नेवोचितमियर्थः । तक्किभिखत आद-पुर इद्यादिशेषेण । 
यदस्या जाहव्याः पुरोऽग्रे । तरङ्गेदयादि यथाश्रुतमेव योज्यम् । यदपि (भङ्गस्तरङ्ग- 
ऊर्मिवा च्ियां वीचिः इयमराद्धङ्गपदं द्विरुक्तमिवाभाति, तथापि धयः सर्वज्ञः 
सर्ववित्” इवयादिवत्सामान्यविरोषभावं परिकल्प्य व्यवस्थापनीयम् । यद्वा असा 
इति षष्टी तरङ्गनेन संबन्ध्य भङ्गपदेन ध्वंसा एव प्राह्याः । पुरःपदे त्वसौ षिदध- 

वेवि न दोषः । तस्मात्वया विनयपूर्वकमेव गुर्वेक्यं संवदेनासादनीयमिदया- 
ङायः । इत आरभ्य पयचतुश्ये चठ एव नायकः । उपजातिर्वैत्तम् ॥ 

अथ तन्मादात्म्यवर्णनेन तत्सेवनमपि कर्तव्यतया कमलान्योक्त्या व्यनक्ति- 
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पोटखोमीपतिकानने विलसतां गीवौणभूमी रुहां 
येनाघ्रातसमुज्द्ितानि कुखुमान्याजधिरे निजरेः । 

तस्िन्नद्य मधुव्रते विधिवरान्माध्वीकमाका्ति 
त्व चेदञखसि लोभमम्बुज तदा किं त्वां प्रति नुमे ॥४७४७॥ 

पोटखोमीति। हे अम्बुज 1 एतेन विचारश्चरताराहियं योखते । येन । पखो- 

मीति । पुलोमजा शची इदयमरादिन्द्राणीरमणाराम इयर्थः । विलसतां आ्राज- 
ताम् । गीवाणेति । सुरतरूणाम् । आप्रातेति । पूर्वमाघ्रातान्यात्तगन्धानि पश्वा 
त्समुज्ज्ितानीति तथा । आखादय दयक्तानीति यावत् । एतादशानि कुसुमानि । 
नि्मरदैषैरप्याजघ्रिरे । आखादितानीदयर्थः । अय विधिवद्ादैववरात्तस्मिन्मधु्ते 
श्रमरे । अत्र वतपदमवर्यपरिपात्यतां ध्वनयति । माध्वीक मकरन्दम् । आका- 

छरति । अपेक्षमणे सतीलर्थः। त्वं लोभमश्चसि सखीकुरुषे चेत्तदा त्वां भ्रति किं 

तरुम इयन्वयः । तस्मादीटक्पत्रे धनलोभो नेव कर्तव्यः । किंतु यथेच्छं सम- 
पणीयमेवेवि भावः ॥ 

ननु भवत्वेवं पूज्यतमलमख, तथापि खपाण्डिलयग्रकटने को दोषः । प्रत्युत 
शिष्यस्य मम पुत्रतोत्याव् “सर्वत्र जयमनिविच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम्ः इति 
न्यायात्संतोष एव खयादिदयारङ्खय कादावित्ककृतघ्रताभानापत्तेस्रदपि दयाज्यमेवेवि 
स एव राजहंसान्योक्तया व्यनक्ति-- 

भुक्ता मणारुपरखो भवता निपीता- 
न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि। 

रे राजहस वद् तस्य सरोवरस्य 
क्त्यन केन भवितासि ईतोपकारः ॥ ४५ ॥ 

भुक्तेति । रे इति नीचसंबोधनम् । निरुक्ताशङ्काशाछित्वादुक्तमेव । न च 
तिवेकाभावादेवेयमाशङ्का न तु प्रमादादिति वाच्यमियाह-राजेति । एवं च 
राजहसे यथा क्षीरनीरविवेककुचरत्वमेवमेव त्वय्यपि शाचराभ्यासेन सदसद्धिवार- 
चतुरत्वं वतेतं एव, तथाप्युक्तपाण्डिदयप्रकृटनेच्छ यदि तदा प्रमादिमेवेति माण- 

वक॑रपि निर्णेयमिति योते । भवता यत्र । ् रणाटेति । कमलतन्तुसंहतिरियर्थः । 
भुक्ता जसखादिता । तथाम्बरून्युदकानि निपीतानि । तथा नलिनानि पद्मानि निषेवि- 
तानि । उपवेङनादिभिरुपमुक्तानीवि यावत् । पक्षे ् रणालवन्म्रदुतराणि सुहुत्स॑मित- 

भार वि० ३ 
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पुराणोपदेशवाक्यानि, तथाम्बुवन्ग्रदुतमानि कान्तासंमितकान्योपदेश्वाक्यानि 
तथा नलिनवन्रदूनि राजसंमितवेदोपदेशवाक्यानि च सतात्पयं श्रुतानीयाश्चयः। 
अत्र पाटक्रमादर्थक्रमस्य बटीयस्न्यायेन वेदवाक्यानां भ्राथमिकलं बोध्यम् । 
तस्य सरोवरस्य तं केन कलेन । व्यापारविशेषेणेदय्थैः ) कृतोपकारो रचितप्रल्यु- 
पकारो भवितासीति वदेदयन्वयः । तस्मादभुरुप्रत्युपकारो नेव कतुं शक्यः । किंतु 
तत्सेवनमात्रं यावजीवं चयः सेव्या वेदान्तो गुश्रीश्वरः । पूव ज्ञानाप्तये पश्वा- 
त्कृतघ्रनिवृत्तये ॥* इवि वचनात्कर्वव्यम् । न तु तत्र॒ खपाण्डिलप्रकटनमपी- 
दयाकूतम् ॥ 

एवमनयधिकारितया सदुपदेष्टय॑पि तटस्थजन एव रुष्टः स राजकुमारस्तमेव विर- 
स्करोवि--प्रारम्भ इति भङ्गान्योक्तया । 

प्रारम्मे कुसखुमाकरस्य परितो यस्याद्धसन्मञ्चरी 
पुञ्चे मञ्चटगुखितानि रचयस्तानातनोरुत्सवान् । 

तसिन्नदयय रसाटशाखिनि दशां देवात्छृशामश्चति 
त्वं चेन्मुश्चसि चरीक विनयं नी चस्त्वदन्योऽस्ति कः ॥४६॥ 

पारम्ये इति । दे चश्चरीक भ्रमर । वसन्तस्य प्रारम्भे । यस । उद्टसदिति । 
विकसद्रछरीविसर इयर्थः । तम् । मज्ञुकेति । मनोज्ञगुारवजातानीति यावत् । 

रचयन्कुबेन्संस्तान्प्रसिद्धानुत्सवानातनोविंस्तारितवानसीदयर्थः । अय तस्मिन् । रसा- 
रराखिनीति। आम्रव्क्ष इदयर्थः। न चात्र साखीदययिकं तस परिपुष्वभिप्रायलात् । 
देवात्करां प्ठववैकत्यवतीमिदयर्थः । दश्ामवस्थामश्चति खीकुर्ववि विषये लं 
विनयं प्रश्रयं मुञ्चसि यजसि चेत्तदिं त्वत्तः सकाशादन्य इतरो नीचः कः । न 
कोऽपीति योजना । तस्मादेवमोद्धयं नेव खया विधेयमिदयाश्चयः ॥ 

एवं निभत्संनमाकण्ये स तरस्थस्तावतप्रहसननिव तं राजऊुमारं प्रति निरुक्तवाक्यं 
त्या खकीयान्तःपुर एव वक्तुमुचितं नतु पण्डितमण्डस्यामिति कृष्णसारा- 
न्योक्त्या व्यनक्ति- 

पणी गणेषु गुरुगवैनिमीलिताक्षः 
किं कृष्णसार खट्ट खेलसि काननेऽस्िन् | 

सीमासिमां कर्य मिन्नकरीन्द्रकम्भ- 
मक्तामयीं हरिविहारवसुधरायाः ॥ ४७॥ 



अन्योक्तयुह्ासः । ३१ 

पणीति । हे कष्णसार, चम् । गुर्विति । गुरुभेदान्स चासौ गर्वश्च तेन निमी- 
छिते तारे अक्षिणी नेत्रे यस्य स तथा । परमाभिमाननिमीलितलोचनः सन्निदर्थ॑ः \ 
अस्मिन्काननेऽरण्ये । “अटव्यरण्यं विपिनं गहन काननं वनम्” इयमरः । एणीति १ 
श्गीसमूहेष्वियर्थः । खड निधितं किं खेकसि । किमिति कीडसीति यावत् । कि 

तर्हिं कायमियत आद-सीमामिव्युत्तराधन । इमाम् । भिन्नेति । भिन्ना विदा- 
रितासते च ते करीन्द्रकुम्भा गजराजकपोलास्तषां या मुक्ता मौक्तिकानि तैः प्रचुरा 
तथा । तामिदयर्थः । एतादरीम् । हरीति । सिंहविलासस्थल्या इति यावत् । 

सीमां मर्यादां कडयावरुम्बयेति संबन्धः । तस्माद्धिपधित्सदसि लया नैवे्वं शक्यं 
वक्तुमिति तत्वम् । एतदारभ्य पद्यपश्चकान्तं वीरो रसः 1 धीरर्छितो नायकश्च ॥ 

एवं तरस्थराजकुमारयोः खनिमित्त विवाद श्रुला पण्डितवरस्तं खपसुतं प्रवि 
खासमानेषु रोषो नेवोचित इति सूचयति-- जठरेति सिहान्यो क्तिभ्याम् । 

जटरल्वखनन्वरुताप्यपगतशाङ्क समागतापि पुरः । 
करिणामरिणा हरिणा हरिणाली हन्यतां चु कथम् ॥ ४८ ॥ 

जटरेति । करिणां गजानां न तु मडकानामरिणा शत्रुणा एतादशेन मदावी- 
रेण हरिणा सिंहेन । जठरस्योद्रस्य ज्वलनो वहिस्तन जवति संतप्यत इति तथा 
तेन । क्षुत्परितप्यता सतापीदयर्थः । अपगतेति । अपगता निरस्ता रङ्ा भीवि- 
कल्पना यथा सखात्तथा । पुरोऽग्रभागे न तु पश्चात् । समागतापि न तकस्मातप्राप्ता 
एतेन मोव्याठिशयो व्यज्यते । एताटन्ञी हरिणाली श्रगपङ्किः कथं नु हन्यताम् । 
न कथमपि मार्थताम् , किंतु पात्यतामेवेति योजना । तस्मात्वयात्र तरस्थादौ 
शान्तिरेव कार्येति तात्पयम् ॥ 

येन भिन्नकरिकम्भविस्खल- 
न्मोक्तिकावखिभिरशिता मही ] 

अद्य तेन दरिणान्तिके कथं 
कथ्यतां जु हरिणा पराक्रमः ॥ ४९॥ 

येनेति । भिन्नेति । भिन्ना विदारिताः । मही पृथ्वी ! भिता पूजिता । 
तेन हरिणा सिंहेन । अदय हरिणागि्तिके भरगनिकटे पराक्रमः कथं नु कथ्यताम् । 
न कथमपि कथनीय इव्यर्थः । तस्मादसमेः सद॒ नेव वक्तव्यमिति भावः । शस 
नराबिह रथोद्धता खगो इत्युक्ेरिदं तदरत्तम् ॥ 
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अथ तं तटस्थं प्रयपि स एव पण्डितवरस्तावन्भया निरुक्तरीलयोपशमितस्ाख 
निकटे लया नैवेतः परं स्थातव्यमिति गजन्योक्तिभ्यां व्यनक्ति-- 

स्थिति नो रे दध्याः क्षणमपि मदान्पेक्चषण सखे 
गजश्रेणीनाथ त्वमिह जरिलायां वनभुवि । 

असो कुम्भिथरान्टया खरनखरविद्रावितमदा- 
गुरुग्रावय्ामः सख्पिति गिरिगभं दरिपतिः ॥ ५० ॥ 

स्थितिमिति । मदेति । मदेनान्ये इक्षणे नेत्रे यख स तथा तत्संबुद्धौ । 
एतेनावस्थितिरील्लं ध्वन्यते । सखे । एवं चोपदेशादंचं व्यज्यते । गजेति । रे 
करिकुलपते, यिद जरिखायां वद्यीवाहुव्येन संजातजटायामेतादर्यां वनभुव्य- 
रण्यभूमो क्षणमपि । एतेन मीयविशयः सूच्यते । रिथतिं नो दध्या नेव कुर्वि- 
न्वयः । तत्र हेतुः-ञसाविति । एतेन प्रयक्षलादविश्वास्व्युदासः । 
कुम्भीति । गजविभमेणेयर्थः । कुम्िपदभान्यदवं व्यनक्ि--खरेति । खराणि 
तीक्ष्णानि यानि नखराणि नखानि तेर्विदराविता विदारिता मदागुरुमाग्णां महापा- 
घाणानाम् । अत्र॒ मदत्वं स्थूरम् । गुरुं तु वज्रमणिवदुभैयलमेवेति न 
पोनरुक्तयम् । अत्र मदागिरि- इयेव पाटः प्रामाणिकः । प्रामाः संघायेन स 
तयेति यावत् । तत्र खरपदं निरुक्तकायंक्षमलसूचनार्थम् । एतादशः । अत 
एव-दरीति । खगराजराजः । गिरीति । कन्दर इयर्थः । खपिति निद्रातीति 
योजना । तस्मादिह तवावस्थानमलचितमेवेति भावः । भन्यलंकारः ॥ 

गिरिगहरेषु गुरुगर्वैगुर्फितो 
गजराजपोत न कदापि संचरः 

यदि वुच्यते दरि शिशुः स्तनघयो 
भविता करेणुपरिशरेषिता मही ॥ ५९१ ॥ 

गिरीति । हे गजेति । अयि करीन्दरपुत्र, चम् । गर्विति । गुरु्मदान्प चासौ 
ग्वैश्च तेन गुभ्फितो ग्रथितः । परमबलभिनिवेश्ावेशित इयर्थः । एतादश । 
अत एव- गिरीति । गिरेः पर्य॑तस्य यानि गहराणि निलानि तेषिविदयर्थः । 

कदापि कस्िधित्कारेऽपि । एतेन भयाधिक्यं व्यज्यते । न संचरः संचारमपि 
नेव कुया इयन्वयः । कुत इदयत्राद--यदीत्युत्तरार्धेन । यदि सनंधयोऽप्यति- 
पोतोऽपि । इरीवि । सिंदबालको बज्यते जागर्ति चेत्तर्हि मही पृथ््यपि । करे. 
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ण्विति । करेणव एव॒ गज्य एव परिशेषिता मारणाद्वरोषिताः । शराणां 
हि खीवधानौचिदयात्ता एवावस्थापिता यदस्यां सा तथा । एतादस्ी भविता भवि- 

घ्यतीति संबन्धः 1 तस्माद्रनान्तर एव लया गन्तव्यमिति हृदयम् । मज्ञभाषिणी- 
वृत्तमिदम् । तदुक्तं वृत्तरलाकरे--सजसा जगौ भवति मज्ञभाषिणीः इति ॥ 

एवं स्वोत्कर्षसू-चनपरितुष्टो राजयपुत्रस्तं खगुरु पण्डितमण्डलीमण्डनवेन बकु- 
लान्योक्तया सोति- 

निसगादारामे तस्कुःटसमारोपसङूती 
कृती माटाकारो बकुलमपि कु्ापि निदे । 

टद् को जानीते यदयमिह कोणान्तरगतो 
जगजार कतां कुसखुमभरसोरभ्यभरितम् ॥ ५२॥ 

निसगादिति। निसगात्खभावात् । आराम उपवने । तर्विति । तरूणां वक्षा 
णामाम्रादीनां यत्कुं ब्रन्दं तस्य यः समारोपः सम्यगुत्तमफल्पय॑वसायिवेनासे- 
पोऽवापन्तन यत्सुृतं पुण्यं तदस्यास्तीवि तथा सदृक्षारोपणपुण्यवानिलयर्थः । एता- 
दशः । तत्रापि कृती कुटः । एतेन तदारोपणस्थानविवेचनचातु्॑सूचितम् । 
एताटशः । मारेति । रिष्टं पूवो बोधाहमेव । अस्तवं कि तत इयत 
आदट-इदमित्युत्तराधन । करं तदिलयत्राह- यदिति । कोणेति । कोणान्तरग- 
तीऽ्पीदयर्थः । एवं च प्रतिषटसामग्यभावः सुवितः । जगदिति । विश्वमण्डकमि- 
दयतिशायोक्तिः । तेन लोकोत्तरसीष्टवं व्यज्यते । कुसुमेति । ऊुसुमानां पुष्पाणां यो 
भरस्तस्य यत्सौरभ्यं सौगन्ध्यं तेन भरितं पूरितमिदयर्थः । एताददां कर्ता करिष्य- 
तीति । तस्मा्ययपि मयायं व्राह्मणसाधारण्यनेवादतस्तथाप्यस्य सद्भरोरलौकिकमेव 
सामथ्येमियसो माननीय एवेवि भावः । अत्र रितो नायकः । अद्भुतो रसः । 
असंभवोऽल्कारः ॥ 

अथोक्त एव॒ तटस्थोऽपि संस्तुवन्राजकुमारनिन्दां ध्वनयति-यस्िभिवि 
रघवान्योक्त्या । 

यसिन्खेखति सर्वतः परिचलत्कटटोखकोखादले- 
मेन्थाद्विश्रमणश्चम हृदि हरिदन्तावलाः पेदिरे । 

सोऽय तुङ्धतिमगिखाङ्गकवलीकारक्रियाकोविदः 
कोड कीडतु कस्य केकिकर्दत्यक्ताणवो राघवः ॥ ५३ ॥ 
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यस्मिन्निति। यसिन्खेलति कीडति सति। हरिदिवि। “दन्ती दन्तावखर हस्ती" 
इतयमराटिग्गजा इव्यर्थः । हदि मनसि । कष्टोरेवि । महोर्भिनिनादैः । मन्येति । 
मन्था समुद्रमथनदण्डीभूतो मन्दरः स चासावद्विश्च तस्य यद्धमणं परिवर्तनं 
तस्य यो अमोऽवभासस्वमिलयर्थः। पेदिरे प्रापुरिति यावत् । किं तावतेयत आह-- 
सोऽयमिल्युत्तरार्धन । सोऽयं प्रलयक्षः । तुङ्गेति । तुङ्गा महत्तरासे च वे ति्मिंगिखा 
महामत्छास्तषां यान्यङ्गानि तेषां यः कवटीकारो म्रासीकरणं तन्न क्रियाको- 
विदो व्यापारेण कुशः । न तु ज्ञानमात्रनिपुण इयर्थः । एवं च कवटीकारको- 
विद इयेतावतेव सार्थक्ये क्रियापदानर्थक्यं परास्तम् । एतादृशः । अत एव~ 
केरीति 1 केलिना वध्वादिभिः सदह कोडया न तु तदपराधेन यः कठहः सङ्खा- 
मसेन दयक्तोऽणैवः समुद्रो येन स तथा। एतादशो राघवः । “तिर्भिगिलगिलो- 
ऽप्यस्ि तद्धिलोऽप्यस्ति राघवः इति वचनाननिरुपमो मत्सविश्ेषः । कस सरसः 
क्रोडे । क्रोडः सूकरमातज्गयोः क्रोडा कोडं च वक्षसिः इति विश्वाद्रक्षसि । मध्य 
इति यावत् । क्रीडतु विहरतु । न कस्यापि विहरखिवि संबन्धः । तस्मदेतारश्च- 
करचिद्टीटाकल्दलयक्तसार्वभोमाश्रयः पण्डितमण्डलीपूजनीयः श्रीगुरुं श्ुद्रख 
राजकुमारस्य तव निकटेष्वस्थातुं नेव योग्य इ्यादयः \ "तिर्मेगिखदयश्वान्येः 
इयमरः । अन्रोदात्तो नायकः । अद्भुत एव रसः । अक्रमाविश्योक्तयटकारः ॥ 

एवं तटस्थस्याविगुणन्नतामारक्ष्य स एव पण्डितः खगतमेवानेन राजकुमारेण 
परिपारखनमेव कतव्य न तु विरस्करणमिति योतर्य॑छव ङ्लतिक्न्योक्तया वद वि--¬. 

लूनं मत्तगजः कियक्कियदपि च्छिन्न तुषारार्दितेः 
शिष्ट भ्रीष्मजभीष्मभायुकिरणेभेसमीरूतं काननम् । 

पषा कोणगता मुहुः परिमखेरामोदयन्ती दिशो 
हा कणर टजिता खवङ्गटतिका दावा्िना दद्यते ॥ ५४ ॥ 

टुनमिति । काननं वनं ययपि कियक्किचिन्मत्तगजेर्नं छि्ञम् । तथा 
कियदपि तुषारार्दितेस्तुषारेण । तुषारस्वुहिनं हिमम्" इयमराद्धिमेनार्दिताः पीडि- 
तासतैः । शीतव्याकुलितेरेकिरियर्थः । छिन्नं खण्डितम् । इन्धनार्थमिलयाशयः । 
रिष्टसुर्वरितम् । म्रीष्मेति । भरीष्मे निदाघे जातः अत एवे यो भीष्मो भूरिता- 
पकलाद्धयंकरः एतादसो यो भानुः सूय॑स्तख ये किरणात्ते्मेयूखैरिर्थः । भस्मी 
कृतं नीरसतापादनेन भस्मतां नीतमेवेति संबन्धः । तथाप्येषा प्रक्षा कोणगता 
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कोणमप्रसिद्धेकदेशं गतेति तथा । रसि वियमानापीदयर्थः । सुहुभूयः परिमरैः 
सुगन्धेर्दिशः कङुभ आमोदयन्ती सुरभयन्ती सलयपि तत्रापि । लव्गेति । “लवङ्ग 

देवकुसुमम्' इलयमरादहेवपुष्पव्टीदयर्थः । न तु मार्तीकता । एतेनोष्णलसुर- 
भिललाभ्यां कस्तूयादिवत्परमादरणीयलं योतितम् । तत्रापि लिता नवीना न तु 
जीणा । एवं चावरयरक्षणीयलं ध्वन्यते । हदा कष्टमिलयनुपमखेदे । द्।वेति । 

दावानटेन दह्यते भस्मीक्रियत इद्यन्वयः । तस्मादिदमनुचितमेवेति भावः । अत्र 
तृतीयचरणेनालोकिकगुणवत्तवं लवद्गलतायां व्यज्यते । एवं च जगति प्रायोऽय 
गुणिनः सुदुलभा एव । तच्रायं लचिन्यगुणवत्वात््वया सेरक्षणीय एवेति हद- 

यम् । न च “लछितख्वङ्गलतापरिश्ीलनकोमलमल्यस मीरे" इति जयदेवप्रयोगा- 
दत्र टलितेदयादिपदापहारः शङ्कयः । असय व्यसल्लादिति । अत्र॒ लवद्गलतापदं 
ल्रीवेन करुणरसपरिपोषार्थमेव । तेन करुणावेव रसनायको ॥ 

अथ स्पष्टं तं तटस्थमेव कारुण्योद्रेकात्स्तुवन्नन्दनान्योक्तया खाशिषं व्यनक्ति- 

ख्ोंकस्य शिखामणिः सुरतरग्रामस्य धामाद्धतं 
पोरोमीपुरुहतयोः परिणतिः पुण्यावलीनामसि । 

सत्य नन्दन कि त्विदं सहृदयेर्नित्यं विधिः प्राथ्यते 
त्वत्तः खाण्डवरङ्गताण्डवनटो दूरेऽस्तु वेश्वानरः; ॥५५॥ 

सखलखाकस्येति। हे नन्दन अयि सुरोयान, त्वं खर्जोकसेन्द्रलोकस शिखामणिः 
शिरोरलवदलकारीभूतमिदयर्थः । तथा । सुरेति । सुराणां देवानां ये तरवत्तेषां 
कत्पद्रमाणां यो ग्रामः समूहस्तयेदर्थः । अद्धतमाश्वयकरं धाम स्थानम् । तथा । 
पारोमीति । शचीतद्रमणयोः । पुण्येति । सुकृतपद्धीनामिति यावत् । परिणतिः 
परिपाकोऽसीति सदयम् । किं तु सहदयैः खधीभिरिदं विधिदैवं, ब्रह्मा वा निदं 
प्राथ्य॑ते याच्यत इल्यन्वयः । इदमिति किं तदाह- लत्त इदयादिचतुर्थचरणेन । 
खाण्डवेति । खाण्डवमेतन्नामकमेन्द्रं वनं प्रसिद्धमेव । तदेव रङ्गो न्रयभूविशेष- 
स्तत्र ताण्डवमुद्धतटरदयं तत्र नर इव पदटुरेतादशो वैश्वानरो दावाभिस्वत्तः सका- 
रादरेऽस्िति । तस्मादचिन्यमदिम्नोऽपि तवेतस्माचरपकुमाराद्धयं भातीयतः 
सावधानेन भाव्यमिति भावः । अचर लछितो नायकः । भयानको रसः । रूपकम- 
लकारः । किंच खण्डवरङ्गयादो रोद्ररसोऽपि परिस्फुरतीति बिवुधेरधयेयम् ॥ 
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ततः स तरस्थोऽपि खमनोरथभद्गदुःखं तं पण्डितं परति कीरान्योक्तया व्यनक्ति- 

खव्याप्रतिमस्नमानसतया मत्तो निच॒त्ते जने 
चञ्रूकोरिविपारिताररकुरो यास्याम्यहं पञ्जरात् 1 

एवं कीरवरे मनोरथमय पीयुषमाखादय- 
व्यन्तः खप्रविवेश् वारणकराकारः फणिय्रामणीः॥ ५६॥ 

स्खति 1 जने लोके । खखेति । खखव्यापारसमासक्तचित्ततयेद्यर्थः । मत्तो 
मत्सकाशात् । निक्रत्ते पराव्रृत्त सति । एतेनेकान्तखाभः सूच्यते । चच्िवति । 
चश्चवाः कोरिरमं तेन विपारितो विदारित आरल्कुर आराख्यखोदशखाकाविशि- 
छटकाषटटविरोषो येन स तथेदयर्थः । अचर विदारिताररपुटः* इति पाठः प्रामाणिक्छः । 

अररपुटं कपारपुटकम् । (कपारमररं तुल्ये" इत्यमरः । एतादशः सन्नट् पज्राया- 
स्याम्युड़ीय गमिष्यामीति योजना । एवं कीरवरे श्चुकभरटे ! मनोरथमयं मनोराज्ये- 
कविकारं पीयूषमगरतमाखादयलयाखादम्रहणपूवेकं पिबति सतीति यावत् । अन्द 
पल्राभ्यन्तरे । वारणेति । गजञ्युण्डाकार इयर्थः । महतोऽप्यहेः खत्परन्प्रेऽपि 
प्रवेरो लोके प्रसिद्ध एवैति नाचुपपत्तिः । फणीति । सपश्रेष्टः संप्रविवेशेति 
संबन्धः । तस्मादीश्वर एवैतत्संकरादभिरक्षविदाश्चयः । अत्र॒ करुणो रसः । 
सचिन्तो नायकः । रूपकटप्तोपमे अलंकारो ॥ 

एवं छपकुमारपण्डितवरतद्वरुतटस्थानां परस्परं संवादे जायमानेऽकस्मादन्तः- 

पुराद्धम्यमधिरूढां तद्धमेपलीं निरीक्ष्य व्याफरमनसः कांथित्तरणसदस्यान्प्रति स 
एव पण्डितवरः कुरङ्गान्योक्त्योपदेरा व्यनक्ति- 

रे चाञ्चल्यजुषो मगाः धितनगाः कदोखुमाटाकुखा- 
मेतामम्बुधिकासिनीं व्यवसिताः संगादितुं वा कथम्। 

अन्ेवोच्छलदम्बुनिभेरमहावतः समावतिंतो 
यद्भावेव रसात पुनरसौ यातो गजग्रामणीः ॥ ५७ ॥ 

रे चाञ्चस्येति। यूयम् । भ्रितेति । शशेल्दृक्षो नगो इयमरादाश्रितकूलदमा 
सन्त इव्यर्थः । एतेन विवक्षितयुवकवरेकयुवतिविशोषनिरीक्षणे सभास्तम्भादिना 
निथरतलं ध्वन्यते । कटोडेति । मदोर्मिपङ्किसंपत्तिमतीमिदर्थः । एतां प्रयक्षाम् । 
एतेन नेबास्माभिरिदमचुष्ठितमिति दृथेवायमुपालम्भ इदयापादनं व्युदस्तम् । अम्बु- 
धीति । सरुद्रगामू । गङ्गारूपां नदीमिति यावत् । एवं चोत्तराधेवक्ष्यमाणा्थयोग्यता 
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योदयते । संगादितुं प्रवेष्ठमिति यावत् । कथं वा व्यवसिताः कृतव्यापारा मवथेति 
संबन्धः । नयु किमत्रानिष्टमिति चेत्तत्राह-अत्रेवेत्युत्तरार्धेन । उच्छरदूर््व 
गच्छत्तच तदम्बु च तस्य यो निभर आधिक्यं तेन ये महावर्ताः “खादावर्तोऽम्भसां 
भ्रमः" इलयमरास्मसिद्धा महान्तो जलभ्रमास्तेरिदयर्थः । एवकारेण कान्तान्तरे तथा 
नाशसंभावनासत्वेऽपि नास्यामसाविति शङ्का परास्ता । समावर्तितो भ्रामितः । असौ 
महत्त्वेन प्रसिद्धः । अत एव--गजेति । करीन्द्रः पुन््राविव पाषाणवदिलयर्थः । 
यदयस्माद्रसातल यात इलयन्वयः । तस्मादयमनुचितारम्भ ए भवतामिति भावः ! 
अत्र भयानकरेोद्रौ रसौ । मूख नायकाः । उपमाठंकारः ॥ 

अयेममभिनवं रोषपरुषं ध्वनिमाकण्य चक्रितमवलोकयन्तं खपोतं सैव युवरा- 
जयुवतिः सिंहरिश्चुकरान्योक्तया परिसान्यति-- पिबेति । 

पिव स्तन्यं पोत त्वसि मददन्तावरुधिया 
ड गन्तानाधत्से किमिति हरिदन्तेषु पुरुषान् । "¦ - ` 

अयाणां रोक्ानामपि हदयताप परिहर 
त्रयं धीरं धीरं ध्वनति नवनीखो जखघरः ॥ ५८ ॥ 

हे पोत अयि बाक, मिह मदीयपयोधरमण्डले स्तन्यं पिवेयन्वयः । ननु 

पिबाम्येवं सन्य किमियं निरनुयोज्यानुयोग इयत आद-मदेयादिपूवार्धशेषेण । 
लम्। मदेति। मदो योवनादिविकारस्तदत्परानाश्च ते दन्तावद्यश्च "दन्ती दन्ता- 
वलो हस्ती इद्यमरादजाश्चेति गन्धद्धिपादिवत्समासः । तेषां या धीश्रान्या तद्ुद्धि- 
स्येदयर्थः । इट प्रलयक्षेषु । हरिदिति । दिक्प्रान्तेषिति यावत् । परुषान्योषक- 
घायितानेतारश्चान्दटगन्तान्किमिति कुतो नु देतोराधत्से प्रसारयसीति संबन्धः । 
न च युक्तमेव वध्यवु्या नेत्रकोणसंचारणं तद्वद्धेभ्रमजन्यलादिदयाद-त्रयाणामि- 
वयुत्तरार्धन । यतोऽयं प्रयक्षः । एतेनाश्रद्धेयनिरासः । त्रयाणामपि । एवंच महा- 
महिमतं योतितम् । लोकानां भूरादीनाम् । हदयेवि । अयतव्र्यान्तस्तापं परि- 
दरन्सन्नत एव धीरं धीरं यथा सखात्तथा परमगम्भीरमेदर्थः । नवोऽभिनवः स 
चासौ नीलो जरुधरो मेघ एव ध्वनतीति योजना । तस्माच्छान्तो भवेति भावः ५ 
अत्रोदात्तो नायकः । वीरो रसः । भान्तिरलकारः ॥ 

एवं पुत्रं समाधाय तं पण्डितवरं सा चपकुमारतरुणी नीरदान्योक्त्या मधुर- 

ध्वनिभाषणं प्रार्थयते- 
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धीरध्वनिभिररु ते नीरद मे मासिको गभः। 
उन्मदवारणवुच्या मध्येजररं समुच्छरुति ॥ ५९. ॥ 

श्रीरेति । हे नीरद, ते तव धीरेति । गभीरारवैरिदयर्थः । अलं पर्याप्तम् । 
तच हेतुमाह-म इयादिशेषेण । मे मम मासिको सासमा्रकालिको गभः । 
गभस्थः सुत इति यावत् । उन्मदेति । उन्मत्तमातद्गभ्रान्येदर्थः । मध्येजस्रं 
जठरस्य मध्य इति यावत् । समुच्छलवि सम्यगुङ्ानं करोतीति योजना । तस्ा- 

न्मधुरं वक्तव्यमियाञ्चयः । अत्रोक्ता एव नायकादयः ॥ 

अथ पुनरपि तेजसप्रकृतिकलवेनातिच चल सखवार प्रति सेव सिदान्योक्त्या 
परिसान्वयति-वेतण्डेति । 

वेतण्डगण्डकण्डतिपाण्डिव्यपरिपनर्थिता । 
हरिणा हरिणालीषु कथ्यतां कः पराक्रमः ॥ ६० ॥ 

वेतण्डेति । वेतण्डा गजास्तेषां ये गण्डाः कपोलास्तषां यत्कण्टूतिपाण्डिलयं 
तस्य यः परिपन्थी प्रतिस्पर्धी तेनेदर्थः । एतादृशेन दरिणा सिंहेन । दरिणेति । 

खगपद्विष्विदयर्थः । कः पराक्रमः कथ्यताम्, अपिदतुन कोऽपि कथ्यतामिति 
सबन्धः । तस्मादेते खाश्रितास्त्वया यथाह पूजनीयास्तथा परिपालनीया एवेति 
भवः । अचर धीरो नायकः । करुणो रसः ॥ 

ततस्तत्पितासो दपऊुमारः कंचिदागतं नीचजनं सत्कु्वस्तन पण्डितमण्डनीभू- 
तेन सद्धरुणा कमलन्योक्तया प्रबोध्यते- 

नीरान्निर्मखतो जनिर्मधुरता रामामुखस्पधिनी 
वासः किंच हरेः करे परिमलो गीवोणचेतोदरः। 

स्वैख तदहो मटाकविभिरां कामस्य चाम्भोरुद 
त्वं चेत्प्रीतिमुरीकरोषि मधुपे त्वां किमाचक्ष्महे ॥ ६९॥ 

नीरादिति । हे अम्भोरुट्, तव निर्मैलतो नीराजनिरुत्पत्तिः । न च संवुध्यै- 
वास्य गतार्थल्लात्पो नरुक्तयापत्तिः । तत्पदस्य योगरूढत्वेऽपि रूढिर्योगमपहरति 
इति न्यायेन शीघ्रोपसिथिलया च प्रद्ममाच्रपरलात् । किंच तव मधुरता जदत्खार्थया 
“गङ्गायां घोषः" इद्यादिवत्त्वन्मधुमाधुरीदयर्थः । रामेति । यावत्ल्नीगुणा या रमणी 
तद्या यन्मुखं निरुक्रलक्षणया तदेकदेरोऽधर सत्स्प्धिनी खाधिक्येन तद्विरोधि 
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नीदयर्थः । यद्रा मधुरता मुखसचा सोधाधरीमाधुरी" इव्यादिवत्स॒न्दरतेव । तथाच 
नोक्लक्षणाद्यायासः । एवं कंच । तवेति वास इद्यत्र परिमर इयत च 
ज्ञेयम् । गीव।णा देवाः । तत्तस्मादहो इदयाश्वये । त्वं महाकविगिरां सर्वखं स्व- 
त्ओपमानयोग्यत्वात्तथा कामस सर्वखम् । (अरविन्दमशोकं च इति प्रथमबाण- 
त्वात् । असि । अथ तं चेन्मधुपे ग्ञे, पक्षे मयपे नीचे, प्रीतिमुरीकसेषि 
सखीकरोषि तत्तर्हि त्वां किमाचक्ष्महे कथयामः। न किमपि वदाम इव्यर्थः । श्यस्य 

इति पाठे यस्य तव नीरादिलादि योजयित्वा हे अम्भोरुह, तत्वमटो मदाकवी- 
दादि योज्यम् । तस्मादिदं नैव कायमिति तात्पयम् ! अच्र मूढो नायकः । शेष- 
्रतीपावठकारी ॥ 

किंच बल्वच्छनूपेक्षा नैव कार्येति गजान्योक्तया व्यनक्ति-- 
टीखामुकुलितनयनं किं सुखडायन समातयुषे । 
परिणामविषमदरिणा करिनायक वधते वेरम् ॥ ६२॥ 

खीरेति। परिणामे विषमो यो दरिस्तनेति सहाय तरतीया । स्पष्टमेवान्यत् । 
तस्मात्सावधानो भवेति भावः । अव्र प्रमत्तो नायकः । भयानको रसः । द्ुप्ो- 
पमारकारः ॥ 

एवं निरुक्ताचायवचसि विश्वासदाव्याथं कथित्तरस्थस्तं राजतं प्रति “सक्न- 
त्पन्ति पण्डिताः" इति वचनात्तद्रचोदोरुभ्यादि योतयन्सामान्यतो विदुषां वचसः 
ब्र्षापूर्वकत्वाचलार्थक्त्वे ष्वनयति- 

विदुषां वदनाद्धाचः सदसा यान्ति नो बहिः। 
यातश्चेन्न पसयञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव ॥ ६२ ॥ 

विदुषामिति । न पराचवन्ति वैयभ्यादिद्रारा नैव पराद्ुखीभवन्तीयर्थः । 
तच टष्टन्तं स्प्टयति-द्विरदानामिति शेषेण । शद्विरदोऽनेकपो द्विषः इदयमरा- 
द्रजानामिति यावत् । रदा इव दन्ता इवेदर्थः । वाचां नेसर्मिकनेरमेत्यरार्त्विन 
इढत्वादिसंपूर्णगुणवच्वेनाचर्त्वेन च पुस्त्वेनोपमानमिति रदा इवेदनेन 
ध्वन्यते । तस्माच्वय॑तद्राक्यं श्रद्धेयमेवेति भावः । अत्र धीरो नायकः । पाण्डि- 
स्यवीरो रसः । पूर्णोपमामाच्रमटकारः ॥ 

अथ स एव पण्डितवरः भ्रकृततरस्थं प्रति किमिति तमस्य मयि विश्वासं जन. 
यसि, यदयप्ययं वदान्यस्वथाप्यपरीक्षक इवि विश्वासभावाभावयोरप्यस्माकं तु फलं 

पामरेस्तुल्यमेव भवतीति कत्पद्रमान्योक्तया व्यनकि-- 
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आदाय भुवनत्रयेऽपि विदितं संभूतिरम्भोनिधे- 
वासो नन्दनकानने परिमलो गीवाणचेतोडरः । 

एवं दातगरोग्रंणाः सुरतरोः सर्वेऽपि टखोकोत्तराः 
स्याद्थिप्रवराथितपणविधघावेको विरेको यदि ॥ ४ ॥ 

ओदा्यसिति । संमूतिरुत्पत्तिः । परिम इति । इदं पदं ययपि ननीरानि- 
मलतः" ( १।६१ ) इति प्राक्तनपये परठितिाद्विरोषणपदविरिष्टमपि पुनरुक्तमेव, 
तथापि वक्तुरुभयत्राप्येकलान्नीत्युपदेशवेशवशेन पो्वापयानुसंधानदीनतया तथा 
प्रयुक्तमपि नव दोषावदम् । प्रत्युत रसनिभरपोषकत्वा द्रणावहमेव । एवमेव नेष- 
धीयचरितेऽपि कीर्तिमण्डलपद् प्राथमिकपयद्रयेऽपि परितं प्रसिद्धमेव । अव्र 
विशेषणचतुष्टयेऽपि सुरतरोरिति संबन्धनीयम् । तेनास्य कमात्यीिंसमुत्पत्तिनि- 
वसतिगुणसंपत्तीनां लोकोत्तर दयोयते । एवं निरुक्तप्रकारेण दात्मररोर्वदान्यमा- 
न्ययदयर्थः । सुरेति । कत्पद्र मस्ति यावत् । अत्र दात्रगुरो सुरतरोः इति 
संवुच्यन्तपठे तवेयध्यादा्म् । सर्वे संपूणा अपि गुणासदा लोकोत्तरा एव । 
अचिन्या एव स्युरिति यषः । तदा कदेदत्राह-सखयादिवयादिचरम चरणेन । यदि । 
अर्थीति । अर्थिनां सामन्यतो यावदयाचकानां प्रवरमुत्कटं यदार्थेतं तस्य योऽपण- 
निधिदनविधिस्तस्मिन्विषय इयर्थः । एकः केवलो विवेको योग्यतादिविचारः 
सखादिखयन्वयः । तस्मादनेन विवेक एव संपादनीय इलयाशयः । इटोदात्तो नायकः! 
दानवीरो रसः । विनोक्तिररकारः ॥ 

एवं वदति सति पण्डितवरे तदैश्वयमसदमानः कश्चन पिश्चनः प्रहृतराजकुमारं 
शरसंज्ञयेवायं खद्धररपि लामविवेकिनमेव मनुत इति किमस्मिन्कृतघ्रे विफलभक्ति- 
संपादनेनेति सूचयन्वदहिरेव बहुतरविनयवानकस्मान्गयां विधायागच्छन्तं व्याध 
मयेदं विश्वासेन भरगादिर्हिंसनमनुचितमेव क्रियत इति कचिदुदासीनं प्रति जल्पन्तं 
सन्तमालक्ष्य तेनेव पण्डितवरेण प्रस्वुताङ्करा्यकरिरातान्योक्तया निन्यते-- 

एको विश्वसतां हराम्यपध्रणः प्राणान पाणिना- 
मिव्यव परिचिन्त्य मास्ममनसि व्याघधानुतापं छथाः। 

भूपानां भवनेषु किंच विमलक्षेत्रेषु गूढारायाः 
साधूनामरयो वसन्ति कति न त्वन्तुल्यकक्षा नराः ॥ ६५ ॥ 

पक इति । रे व्याध, लमस्यपधघणः । "कारण्यं करुणा ध्रणाः इद्ययमरादपगता 
शरणा दया यस्मात्स तथा । निर्दय इयर्थः । अत एव विश्वसतां दरितव्रणादिदशे- 
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नेन सदयलादिविश्वारालिनामिदयर्धः । एतादटशां प्राणिनां भृगादिजी वानां प्राणा- 

नेक एव हरामीयेवमात्ममनसि सखचेतसि परिचिन्यानुतापं संतापं मा कृथाः \ 

नेव कुर्विति संबन्धः । (मा स्म इदययपि पाठः । तत्न हेतुः--भूपानामित्युत्तरार्थन । 
गृूढेति । अप्रकटपरघातकरणादयमि प्राया इति यावत् । एताटशाः । तत्रापि साधू- 
नामरयः । अत एव-खत्तुल्येति ! तया सह तुल्या समाना कक्षा गृढर्हिंसना- 
दिकल्पना येषां ते तथा । एताटशा नराः । खलाः" इद्यपि पाठः । कति न वस- 

न्ति । अपितु सदखशे वसन्तीति योजना । तस्माद्धवता निरुक्तपिद्युनानात्मसा- 

म्येनानुसंधायोक्ताचुतापस्ताज्य एवेति भावः! अत्र शठे नायकः । करुणो रसः । 
अलंकारस्तृक्त एव ॥ 

ततोऽरिश्नन्धचेतस्तया स एव पण्डितः प्रध्वीमप्युपालभते- 

विश्वास्य मधुरवचनैः साधून्ये वञ्चयन्ति नस्रतमाः। 
तानपि दधासि मातः कादयपि यातस्तवापि च विवेकः ॥ ६६ ॥ 
विश्वास्येति । हे मातः कादयपि । श्षोणी ज्या कादयपी क्षितिः इदयमरा- 

दयि मातधरणीदयर्थः । लं तानपि दधासि । अतस्तवापि च विवेको यातो गत 
एवेदन्वयः । तान्कानिव्राद--विश्वायेति पूवार्घेन । ये नरा नम्रतमाः सन्तौ 
मधुरवचनेः साधूनिविश्वाख वच्चयन्तीति संबन्धः । अत्र कारयपिपदेन विवेकादं 
योते । इद प्रौढा नायिका । उक्त एव रसः । काव्यलिङ्गमठंकारः ॥ 

एवं पण्डितवरं शटमालक्ष्य स राजकुमारः परिसान्यन्सामान्यतो विदुषः 
सोति- 

अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रव॒त्ति- 
रन्येव कापि रचना वचनावलीनाम् । 

खोकोत्तया च कृतिराङृतिरातेहया 
विद्यावतां सकख्मेव गिरां दवीयः ॥ ६७ ॥ 

अन्येति । निरुपमगुणलेन विलक्षणेवेदर्थः । कृतिराचारः । दवीयः । दवी- 
यश्च द्विष्ठं च सुदूरे" इयमरादतिदूरमेवास्तीयन्वयः । इह ललितो नायकः ! 
उद्धृतो रसः । मेदकाठिशयोकिरटंकारः ॥ 

अथ स एव नरवरकुमारस्तमेव खगुरं प्रति निजापराधक्षमापनपरार्थ्न 
च्यनक्ति-- 
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आपद्वतः खद्धु महारायचक्रवता 
विस्तारयव्यङृतपृवेमुदारभावम्। 

काखागरुदेदनमध्यगतः समन्ता- 
लोकोत्तरं परिमटे प्रकटीकरोति ॥ ६८ ॥ 

आपट्त इति । महाशयेवि । महान्विश्ालो गम्भीरश्वाशयोऽभिप्रायो 
येषां तेषां बुद्धिशालिनां पुंसां यश्वक्रवतीं । सार्वभौम इदयर्थः ! कथिद्धीरवरस्ता- 
वदापद्रतोऽपि विपद्भस्तोऽपि । एवं चात्र सावधानलानटतं ध्वन्यते । अङ़ृतेति । 
पूर्वं कृतः प्रक्ेनचिदनुष्टित इति कतपूर्चैः 1 ताटसो न भवतीदयकृतपूर्वस्तम् । 
विचिच्नमिति यावत् । एतादशमुदारभावमौदायमिलर्थः । विस्तारयति खत्विवि 
योजना । उक्तमेवाथ ट्न्तेन द्रढयति-काठेति । कृष्णागरसंन्ञकः प्रसिद्धश्वन्द- 
नविद्येषः । दहनेति । दहनो वहिसस्य मभ्यस्तं गतोऽपि परमदद्यमानोऽपीयर्थः । 
समन्तात्परितः, नलेकदेशे 1 तत्रापि लोकोत्तरमरोकिकं न तु सामान्यं परिम 
सुगन्धं प्रकठीकरोतीति संबन्धः । तस्मान्मदपराधाः श्रीमद्धिः खाभाव्यादेव 
क्षम्यन्ते, तथाप्यधीरतयादह व्यर्थमेव प्रार्थयामीदयाश्यः । अत्र धीरो नायकः । 
निरुक्त एव रसः । ट्न्तोऽलकारः ॥ 

न चास्वेवमस्माकं खभावाच्छमस्तथापि तयि राजप्रकृतिवेन यौवनं धनसं- 
पत्तिः प्रभुलमविवेकिता । एकैकमप्यनथाय किमु तत्र चतुष्टयम् ॥ इति, शयत्र 
भ्रीर्यौवनं वपि सारदा वापि तिष्ठति । तत्र सवान्धता निद मूख॑लमपि जायते ॥” 
इति च बृटन्नारदीये कपिलाचाय॑वचनाच मद्र चसा "हितं मनोदारि च दुलभं वचः 
इति न्यायेन कोपश्चेदनुचितमेवेति वाच्यम् । गुरूणां भवादसामस्मदेकदिता्थ 
कोपघरितलेन परुषवाक्यस्यापि कारमीरकटुवत्तोषेकपोषकलादियाशयेन महतां 
कोपमपि सामान्यतो रम्यखेनेव वणैयति-- 

विश्वाभिरामगुणगोरवगुर्फितानां 
रोषोऽपि निर्मरुधियां रमणीय एव । 

लोकंपूणेः परिमलैः परिपूरितस्य 
कारमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या ॥ ६९ ॥ 

विश्वेति । विश्वस्िज्ञगति येऽभिरामाः सन्दरा एतादशा ये गुणासेषां यदरोरवं 

पौष्कल्यं तेन गुम्फिता भ्रथितास्तेषामिदर्थः । एताटस्ां नि्मरुधियां सुमनसां 
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रोषोऽपि कोपोऽपि रमणीय एवेवि यथाश्ुतमेवान्वयः । अपिना हितोपदेश 
स चेत्किमु वक्तव्यमिति योलयते । तत्र टष्टान्तं सष्टयति--लोकमिल्युत्तरा्धन 
रोकं जगत्परूणन्ति परितोषयन्तीति तथा तेः । कद्मीरेति । ऊुङ्कमसेयर्थः । 
इह नायकायुक्तमेव ॥ 

अथ श्रीमदम्रे क्षमादिप्रा्थनादावपि क नामास्माक्रं पामराणां सामध्यमिति 
सखविनयं व्यज्ञयन्नोद्धदयं चापनयन्स एव राजकुमारः खख प्रकरृतमेव गुरं प्रति 

तन्मादातम्य ध्वनयवि- 

लीटाद्धुण्ठितशारदापुरमदासंपद्धराणां पुरो 
विद्यासद्मविनिगख्त्कणमुषो वस्गन्ति चेत्पामराः । 

अद श्वः फणिनां शकुन्तरशिरावो दन्तावलानां दाराः 
सिहानां च सुखेन मूधंख पदं धास्यन्ति राटावुकाः॥७०॥ 

टीटेति । वियेवि । विद्याया ऋगादिचतुदंशान्यतमाया यत्सद्य गृहं तस्माद्धि- 
निभेलन्तोऽवकरादिना सद च्यवन्तो ये कणा धान्या इवाक्चरायंशास्तान्मुष्णन्ति 
स्तेयेनापदहरन्ति ते तथ। । एतादरोऽत एव पामरा माद श्यो नीचा जनाः । रीटेवि । 
रील्या हेलया न लायासेन दण्ठिता दठद्भदहीताः । शारदायाः सरखलया यत्पुर 
नगरम् । न तु ग्रहं नापि ग्रामः । तस महासंपद्धरा उत्कटैश्वयंसंभारा यसति तथा 

तेषां भवादशां निरतिशयविदुषां पुरोभ्मरे वल्गन्ति चेद्रटन्ति यदि तद्ययाधुनैव 
श्वो वा फणिनां सपांणां मूधेसु मस्केषु । शकुन्तेति । पक्षिपोताः । तथा दन्ता- 
चलानां गजानाम् । मूधेखिति सर्वत्रानुषज्यते । दाशाः प्रसिद्धा एव । एवं संहानां 
मूषेख शालान्रकाः श्वानो वा शशालाव्रकाः कपिक्रोष्श्वानः' इदयमरात्कोष्टारः । पदं 
चरणं सुखेनानायात्ेनेव धास्यन्ति स्थापयिष्यन्तीति योजना । “मूधेनिः इयक- 
वचनान्तोऽपि पाटः । तच्राप्यनथान्तरमेव । तस्मात् "नभः पतन्दयास्मसमं पत- 
तरिणः' इति न्यायात्खद्यक्युसारेण खापराघक्षमापनार्थमेव मया यक्किचिच्छरीम- 
चरणनकलिनम्रे यथाकर्थचितप्राभ्यते । न तु पाण्डिलप्रकटनार्थमतः क्षन्तव्यमेवेति 
भावः । अत्रोदत्तो नायकः । पाण्डिवीरो रसः । यथासंख्यमठंकारः ॥ 

किंच न केवरं महतां कोपे कमनीयल्रमात्रं किंतु तत्छृतपरुषवाग्भिस्तजितानां 
मारशां शिष्याणां मदत्तवापादक्लमपीति स एव राजकुमारः भक्तं खगुरु भ्रति 
योतयति-~ 
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गीर्भिगुरूणां परुषाक्षराभि- 
स्तिरस्कृता यार्त नरा महच्वम्। 

अरुब्यशाणोत्कषणा ग्रपाणां 
न जातु मौलौ मणयो वसन्ति ॥ ७१ ॥ 

गी्भिरिति। नरा गुरूणां परुषाक्षराभिनं तु तादग्थाभिगीमिस्िरस्करताः 
सन्तो मदत्वं यान्तीति संबन्धः! तमेवार्थमथान्तरन्यासेन द्रदयति--अलन्धेति । 
न कन्ध शाणोत्कपणं यंसते तथा एठादशो मणयो जातु कदाचिदपि चपाणां मौला 
सुकुटे नेव वसन्तीयन्दयः । तस्मान्न मम रोषटेशोऽपीलयाशयः । तस्मादु क्ततिरस्क- 
रणमिष्टमेवेति भावः। इद धीरो नायक्रः। शान्तो रसः 1 अथान्तरन्यासोऽठकारः॥ 

एवं नरवरकुमारेण संप्रार्थितोऽपि प्रकृतः पण्डितः प्राक्तनं "एको विश्वसताम् 

( १।६५ ) इति पयावतरणे समुपक्षिपतं कचितिद्युनं पुनरपि निन्दस्त खरिष्यं 

प्रति दुजनाः सर्वधा लयाज्या एव, नो चद्राजक्नानुवर्तिनीनां सरवप्रजानामपि तथा- 
ापाताद्राष्रभङ्गप्रसद्ग इति योतयति- 

वहति विपघरान्परीरजन्मा 
शिरसि मपीपरट दधाति दीपः। 

विध्वुरपि भजतेतरां कलङ्क 
पिद्यानजन च विभात यर्परितीन्द्रः ॥ ७२॥ 

वहतीति । परीरजन्मा मल्यजशन्दनविरशेष इयर्थः। विषेति। सपानिदयर्थः । 
वहति धारयतीति यावत् । विषधरपदमच्र साभिग्रायम् । तेन तद्धारणानो चर्यं 
सूचितम् । दीपः शिरसि मषीपटलं दधातीति संबन्धः । मीति । कजलमार- 
मिदर्थः । एवं वन्यग्राम्योदादरणे स्फुटीकृय दिव्यमपि तद्धिश्चदयति--विधु- 

श्वन्द्रः \ अपिः समुचये । पूण चन्द्रोऽपि कलङ्क मजतेतरामदयन्तं सेवत इवि 
यावत् । तत्र देतुः--पिद्युनेवि शेषेण । चोऽप्यर्थं । यद्यस्माल्क्ितीन्दोऽपि न तु 
रुद्रोऽपि पिश्चुनजनं दुजनसंघं बिभर्ति पोषय तीखयन्वयः । यतो राजेव दुजनरल- 
कस्ततो दिव्यादिभिरपि यदा कलङ्कादिर दीकृतस्तदा केव कथा मनुष्याणामतस्व- 
येदं नेव कायैमिति तात्पयम् । अ्र संबोध्यो नायकः । काव्यलिङ्गानुप्राणितगम्यो- 
स्रक्षाटंकारः । "खट बिभ्रति क्षितीन्द्राः इवि पाठे वितर राजवत्तवापि पिश्ुन- 

योषकते चतप्रजानां तथाल्लापच्या राष्रूभङ्गोऽवदू्यभावीलयत सखत्त्याज्यमेवेति भावः ¢ 



अन्योत्तयुदटासः । ४५ 

एवं गुरुवाक्यमाकण्यं सख एव राजकुमारः खलानामपि सद्भणोत्पादनार्थमनु- 
रलनपूर्वैकं सद्धिरपि संग्रहणं करणीयमेवेलयाकूतेन तथा खभाववत्तया तद्रणैनं 
प्रणयति--सत्पूरुष इव्यादिद्वाभ्याम् । 

सत्पूरूषः खल्टु हिताचरणेरमन्द्- 
मानन्दयत्यखिरखलोकमनुक्त एव । 

आराधितः कथय केन करेरदारे- 
रिन्दुर्विकासयति केरविणीकुःखानि ॥ ७३ ॥ (युग्मम् ) 

सदिति । पुरुष एव पूरुषः । संश्चासौ पूरुषश्वेति तथा । साधुजन इयर्थः । 
अनुक्त एवाप्रा्थित एव सन्निदयर्थः । अखिङेति । सर्व॑जगदपीति यावत् । हितेति । 
तत्क्याणव्यापररि रिलर्थः । नतु ताव्काठिकसुखाभासजनकेः खक्चन्दनाङ्गनासङ्क- 
संधघरनेरिति यावत् । अमन्द भ्रचुरं यथा स्यात्तथा । आनन्दयति खट् संतोषय- 
येवेदयन्वयः । तदेवाथौन्तरन्यासेन द्रढयति--आराधित इत्युत्तरार्धन । इन्दुः 
केनाराधितः सन्कैरविणीकुलान्युदारेः करे्विकासय तीति कथयेति योजना । एतेन 
नेयं व्यािरिति भ्रव्युक्तम् । एवंच निरक्तप्रयोजनाथं सद्धिदुं्जना अपि रज्ञनीया 
एवेति भावः । नो चेत्खभावभद्गप्रसङद्ग इति तत्वम् । अत्र ललितो नायकः । 
करुणो रसः । उक्त एवालकारः ॥ 

परार्थव्यासङ्गादपजहदथ स्वार्थपरता 
मसेदेकत्व यो वहति गुणभूतेषु सततम् । 

स्वभावायस्यान्तः स्फुरति रखुकितो दावमदहिमा 
समथो यो निदं सख जयतितरां कोऽपि पुरुषः ॥ ७४॥ 

पराथति । स कोऽप्यनिवीच्यगुणगणः पुरुषो जयतितरामिलयन्वयः । तरपा 
परिच्छिन्नसर्वोत्कषवर्तनन्युदासः । कोऽसावियत आद~--परा्थदयादिविशेषणत्न- 
येण । यः परार्थति । परस्मा अयं परार्थः । स चासौ व्यासङ्गो व्यापारश्चेति तथा 
तस्मादिलयर्थः । खार्थति । सखपुरुषार्थपरायणतामपीति यावत् । उपजददुपजदावि 
लयजतीति तथतारशः सन् । अभेदेति । न विद्यते मेदो जलतरङ्गादिन्यायेन 
देतावभासो यद्िस्तच तदेकत्वं चेति तथा । वि्ुद्धैकामिति यावत् । एतेनोपचा- 
रिकप्रेम भ्रयस्तम्। सततं सर्वदा । इदं च देहलीदीपन्यायेनोभयत्राप्यन्वेति । तेन 
प्रेम्णः क्षणिकत्वं द च तथात्वं त्युक्तम् । गुणेति । शुक्ते क्ष्मादावृते 

भा० वि० ४ 
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भूतम्" इदयमराद्भूतपदसयय ऋतशब्दितसव्यार्थकत्वेनावधारणफलकत्वाद्रणा एवेति 

तथा । तेषु मूर्तिमच्छान्यादिगुणेष्विदयर्थः । सुजनेष्िति यावत् । वहति 
खीकरोतीति संबन्धः । पुनः कः सः । खभावादिति। यस्यान्तः खभावादेव न तु 
रोकभ्रार्थनादिहेतोरिघर्थः । अत एव लटितो निष्कामतया सुन्दरो दातृमदहिमा 

वदान्यमादात्यमिदर्थः । “उदात्त-' इति पटे तु कर्मधारयः । स्फुरतीति 
योजना । एतेन निरतिशयोदायं सूचितम् । पुनः कः सः । समर्थं इति । यो 
निदं नतु क्षणमात्रं समर्थो दक्षः । अस्तीति शेषः । एतेनाचिन्यराक्तिमत्वं 
व्यज्यते । अत्र विशेोषणत्रयेऽपि यथेच्छं देतुदेत॒मद्धावः । इद प्रथमे परमगुण- 
ज्ञत्वं द्वितीये वदान्यमान्यतं तृतीये तद्रक्षणक्षमत्वं च क्माद्धुनितम् । तस्माद्ध 
वादशां महतां “अयं निजः परो वेवि गणना लघुचेतसाम् । उदाचरितानां तु 
वसुधेव कुटम्बकम् 1* इति वचनान्निरपाधिकमेव सवोलु्रदक्षीलत्वमिदयाकूतम् । 
इद नाय काद्युक्तमेव ॥ 

अथ स तद्भरः सलमेव सवांनुप्राहकत्वं खाभाग्यात्सतां तथापि मवादशे 
राजकुमारः सत्सन्ग एव दुःसङ्गवजेनपूर्वकं विधेय इव्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामथान्तर- 
न्यासाभ्यामुपदिशन्व्याप्ती भ्रतिबोधयति- वशभव इद्यादिद्वाभ्याम् । 

वंडाभवो गुणवानपि सङ्विशेषेण पूज्यते पुरुषः । 
न हि तुम्बीफखविकखो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम् ॥७५॥ 

वंरोति । वंशः कुलम्, पक्षे वेणुः । गुणः रामादिः, पक्षे तन््री । इह 
संबोध्यो नायकः । शिष्टं स्पष्टमेव ॥ 

असितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणेकेन निन्दितो भवति । 
निखिटरसायनमदहितो गन्धेनोग्रेण ठश्चुन इव ॥ ७६ ॥ 

निखिलेति । नश्पंस्त्वायापादकलात्तथात्वं बोध्यम् ! ययपि तत्छामानां ख 
निडु्ट एव, तथापि तच्छास्रविदंपुष्टवायापादकपाकादावनुपयुक्ततवादुषटत्वनिवक्षयैव 
तथात्वेनोद्ाहृत इति ध्येयम् । नो चेत्तत्तत्कामुकेप्सितत्वेन किंचिदपि दुष्टं नेव खा- 
दिति दिक् । अधिक तु सादिलयसारे दोषरलादावस्माभिः प्रपच्चितमिदयच्रोपरम्यते ॥ 

किंच सतां किंचिदपकारेऽपि देववशादज्ञानादिना संपयमाने ते तावदुपकार- 
मेव कुरवैन्तीलयतोऽपि सत्सङ्ग एव कर्तेव्यो न तु कदाचिदुःसङ्गोऽपीदयारायेन पुनः 
स एव सदशः प्रकृतमेव नरवरकुमारं प्रतिबोधयति-- 



अन्योक्तयुल्ासः । + । 

उपकारमेव तुते विपद्वतः सहणो नितराम् । 
मूच्छ गतो सतो वा निदशेनं पारदोऽज्र रसः ॥ ७७ ॥ 

उपकारमेवेति । सद्कणः सन्तः ्युभा गुणा अस्येति तथा । सुजन इव्यर्थः । 
नितरामितिपदं सर्वत्र संबध्यते । एवंच साद्भण्यस्यं तरेकालिकत्वं व्यज्यते । विप- 

दिति । अतिविपद्रूस्तोऽपीति यावत् । उपकारमेव नितरां तुते विपुलं विस्तारय- 
तीति संबन्धः । अत्रासिन्ुक्तविषये । मूच्छोमिति । मूच्छ गतो मूर्त इद्यर्थः 
केनचिदुक्तिविरोषेण स्तम्भित इति यावत् । वाथवा मृतो भस्मीभूत इदर्थः । 
एतादृशः पारद एतन्नामको रसो रसायनविरोषः । एवं च न रसपदेन पौनस्- 
त्यम् । निदशनयुदादरणमस्तीदयन्वयः । पारदो हि मूच्छितो वा भसीभूतो वा 
रोगपरिदारादीष्टं संपादययवेति लोके दृष्टमेव । अतः सद्भणः पुरूषो नितरां विप- 
द्रतोऽप्युपकारमेव तनुत इति निणीयत इति तात्पर्यम् । इद कितो नायकः । 
दृटान्तोऽकंकारः । उपगीविवृत्तम् । तदुक्त वृत्तरलाकरे-“आ्याद्धितीयकेऽये यद्- 
दितं लक्षणं तव्छयात् । यदुभयोरपि दलयो रुपगीतिं तां सुनिनूते ॥" इति ॥ 

ननु दुःसङ्गाहुमागेप्रकत्तिस्ततः पापोत्पत्तिस्तस्माद्भद्धेरेव यदि सर्वदा दुःसत्ग 
कतुमनुचितः किक तर्हिं “धर्मण पापमपनुदति इति श्रुतेरेधयंसाध्येन धर्मण 
निरुक्तपापं पराकरिष्यामस्ततः का नः प्षतिदुजनसद्गतोऽपीयाशङ्केश्वये खय क्षणि 

कत्वान्मेवमिति सीताव्रत्तान्तकथनेन ध्वनयति- 

वनान्ते खेडन्ती शराकरिद्चमाटोक्य चकिता 
भुजमरान्तं भवेभजति भयदहतैः सपदि या । 

अहो सेयं सीता दशवदननीता दटरदैः 
परीता रक्षोभिः श्रयति विवशा कामपि दशाम् ॥ ७८॥ 

वनान्त इति । या वनान्ते दण्डकारण्यप्रान्ते । गोदावरीतीरादाविदयर्थः । 
वनान्तः. इति पाठे तु वनमभ्य इति यावत् । खेटन्ती कौडन्ती सती । राञ्च- 
केति । राशशावकमालोक्य चकिता सती भयदैः सर्वेश्वरत्वेन यवद्धयभङ्गदक्ष- 
सेदयर्थः । एतारशस्य । भुजेवि 1 बाहकदेशम् । सपदि तत्कालं नतु विलम्बेन । 
एतेन भीदयतिशयो व्यज्यते । भजतीष्टसाधनताधिया सेवत इयर्थः । अहो इदया- 
शय । सा निरक्तगुणेयं वण्येस्वेन बुद्धिस्थतया प्रयक्षा । दश्चामिवि । अतएव-- 
हरेति । इलानीव लाङ्गलानीव रदा दन्ता येषां तेः । एतादये रक्षोभिः संरक्षक- 
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राक्षसैः परीताऽशोकवनिकायां परिदरता । अतएव विवा पराधीना सती कामप्य- 
निवाच्यभीलयादिरूपासिति यावत् । एतादशीं दशामवस्थां श्रयलयवलम्बत इय- 
न्वयः । तस्मादेश्वयमदेनापि नेव दुःसङ्गः कायं इति तात्पर्यम् । इह मध्या 
खकीया नायिका । भयानको रसः । कान्यलिङ्गमलकारः ¶ 

नन्वेवमपि सीतायाः किंचित्कालं रोकटीलान्यायेनेश्वर्यतिरोभावाभासेऽपि 
पुनसन्निरतिशयत्वसय रावणवधादुत्तरं सभ्रसिद्धत्वानेतन्निदशनेनेश्वयवत्वादधर्मश्च- 
येण पुंसां दुमोगेप्रदरत्यादिना पापसंपादको दुःसङ्गः सर्वथा लाज्य एवेति सिध्य- 
तीलसवरसाद्स्रनिदरनेन तद्रढयति स एव सद्धरः प्रकृतकरपतिसुतं प्रति- 

पुरो गीवोणानां निजभुजवखादोपुरुषिका- 
मो कारंकारं पुरभिदि शरं संमुखयतः। 

स्मरस्य खवोलानयनसुममालाचनपदं 
वपुः सद्यो भालानलभसितजालास्पदमभूत् ॥ ७९ ॥ 

पुर इति । गीवाणानां देवानां पुरोऽग्रे । अहो इधयाश्वये । निजेति । निज- 
स्यात्मनो यद्धुजबलं बाहुबलं तेन आहोपुरुषिका “आद्ोपुरुषिका दपाया स्यात्स॑- 
भावनात्मनि इवयमरटवेण धन्यमन्यता तामिदयर्थः। कारंकारं भूयः कृत्वेति 
यावत् । पुरेति । साभिप्रायमिदम् । च्रिपुरदग्धयथंपीलर्थः। एवंच येन परम- 
दुजयच्निपुरासुरः खपरिवारपुरोऽपि क्षणाद्धस्मीकृतस् त्रिलोचने भगवति केव 
गणना पश्चशरमशकयेति योदयते । शरं वाणं संमुखयतोऽभिमुखं संदधत श्यर्थः। 
एतादशस्य स्मरस्य मदनस्य वपुः रारीरम् । खरिति । खः खगसंबर्धिन्यो या 
बाला अप्सरसस्तासां यानि नयनानि नेत्राणि तान्येव खमानि सुप्र सखतरां वामा 
लक्ष्मीरयैषु तानि “लक्ष्मीः पद्यालया" इद्यमरात्कमलानि तेषां या माटेव माला ! 
कटाक्षपरम्परेति यावत् । तया यद्च॑नं पूजनं तस्य पदं स्थानं पात्रमिदयर्थः । एता- 
दरामपि सत् । सदयस्तत्कालमेव, नतु विलम्बेन । भारति । भाल्ख धूजरिल- 
लाटस्य संबन्धी योऽनलः पावकसतेन यद्धसितजालं “मूतिभसितभस्मनि' इटयम- 
राद्भस्मपुज्ञसस्यास्पदं स्थानमभुदिति सरलमेव । यस्माजगजयिनोऽपि मन्मथस्य 
क्षणाद्धस्मीभूतत्वं सुप्रसिद्धमेव, तदा केव कथाधुनिकवीराणाम् । अतो नेवेश्वयाया- 
भ्रयेण धर्मविधानात्पापपरिजिदीषीडया तत्षंपादको दुःसङ्गः कालत्रयेऽपि विधेय 
इत्याशयः । इह साहसी नायकः । पवां वीरस्तृतीयपादे शङ्गारशतुर्थपादे कष्ण: 
सवेरभिठित्वा शान्तश्च रसः । परिकरोऽङंकारः ॥ 
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एवं तदुरि श्रुला तत्रयं एव प्रागुक्तः पिद्युनस्तावद्दिदूषक इव तद्वाक्य 
अहहेति शब्दपूर्वकं हस्त भिनयेनोपदहासमेवाकरोत् । अतः करुद्धः सर पण्डितवरः 

युनः स्फ़रमेव मकटदृष्टान्तेन तन्निन्दनं ध्वनयति-- 
युक्त सभायां खलु मकटानां 

राखास्तरूणा ग्दुटासनानि । 
सुभाषितं चीत्कतिरातिथेयी 

दन्तेनेखाग्रेश्च विपारितानि ॥ ८० ॥ 
युक्तमिति। मकटानां सभायां तरूणां शाखाः खदुलासनानि । तथा चीकृति- 

चीत्कारः सुभाषितम् । तथा दन्तनखाम्रश्च विपारितानि परस्परं विदारणान्याति 

थेयी अतिथो साधुस्तथा । तत्पूजेदयर्थः । इति युक्तं खत्विति योजना ॥ 
एवं श्रीगुरोः क्षोभमवलोक्य तदुपशमनार्थमतिनस्रीभूय “भो मोः श्रीमदाचाय, 

क्षम्यतामस्मदादीनामपराधकदम्बम्, तथा मया यक्छिचित्परच्छ्यते प्रश्चपञ्चकेन 
प्रपश्रहस्यं तन्निर्णीयो पदिरयतां चः इति राजकुमारः संप्राथ्यं पच्छति- 

किं तीथ दरिपादपद्मभजनं किं रत्रमच्छा मतिः 
किं राखं श्रवणेन यस्य गति देतान्धकासोदयः । 

कि पिञ्च सततोपकाररसिकं तत्वावबोधः सखे 
कः हायुवैद खेददानकुशलो दुवोसनानां चयः ॥ ८१॥ 

कि तीर्थमिति । तदुत्तरयति- दरीति। एवमेव प्रश्चोत्तरपरम्परेयं पर्याय 
चतुष्टयेऽप्यग्रे बोध्या । अच्छेति । खच्छेदय्थैः। विषयितखभावशाटी राजतनूजो 
मेदवादाभिनिवेशात्तत्प्रतिपादकराल्नेषु किमुत्तमं शाल्नं यस्य श्रवणे तातय॑निर्णये 
जाते सति द्वैतं तिष्टयेव, येन विषयसुखं मोक्षसुखं चास्माकं स्यादिदयाशयेन 
पृच्छति-कि शाख्रमिलयादिना । गुरुः खचातुरीमादात्म्येन तदभिमतविशेषण 
एवा तित्वेन तृतीयान्तविवक्षया समाधत्ते--श्रवणेनेति । देतेति । ददयरूपध्वा- 
न्ताभ्युदय इति यावत् । अत्र यच्छन्दानुरोधेन पूवं तच्छाख्रं किमिति प्रश्चेऽपि 
तच्छन्दाध्यादारो बोध्यः । सततेति । निरन्तरोपकारतत्परमियर्थः । मित्रम् । 
विशेषणादेवात्र वत्वम् । पुंलिङ्गपारस्तु कं राघ्लमिदयादिप्रक्तनप्र्रे, तथा कः 
रात्रुरिदयायुत्तरग्रश्रऽपि विधिष्टस्येव प्रष्टत्वेन तत्खारस्यान्मध्यवर्तिनः किं मित्रमि- 
दयादिप्रश्रस्यापि संदंशन्यायेन तथेव वक्तुमुचितत्वादसततोपकाररसिकस्य तत्वा- 
वबोधसादृष्टत्वेन तद्युदासाथं निरुक्तविरोषणानपेक्षणाचानुचितर एव । दै सखे 
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इति संबोधनं तु दरिपदेयादिसमाधानपश्चकेऽपि ज्ञेयम् । तेन सौदहादोतिरय- 
ध्वननाजनिरुक्तात्तरेऽप्याश्वसनीयतमलतवं व्यज्यते । तस्वेति । अद्रयत्मसाक्षात्कारेति 
यावत् । अत्रैव सखे इति संबोधनप्रयोगदेतदपेक्षयान्यद्रहस्यं नैवेति योते । 
एवं वदेति पदमपि परश्चपश्चकेऽपि । तथा तदनुरोधाच्चंपदाध्यादारश्च कतव्य 
एव । खेदेति । दुःखदानदक्ष इयर्थः । दुवांसनानामन्तःकरणादिनिष्ठदुष्टसंस्कारा- 
राणां चयः संघ एवेति योज्यम् । सखाः इति प्रथमान्तपाटः “संचयः इति 
पाठश्च कः सखेदयध्याहारापत्तेः क्रमभद्गापत्तेः प्रश्रसरणिद्यागापत्तः सखिमित्रयोर- 
वान्तरविषेऽपि हितकारित्वाविरोषेण पोनरुक्तयापत्तः खेददानकुशल इत्यत्रापि 
कमभद्गभिया प्रश्चान्तरत्वायापत्तेरन्यथा दुवासनेदयादावनन्वितत्वापत्ते संबुच्यन्त- 
पाठेऽपि कमभद्गदोषसय तु प्रथमे चरण एवाविरिष्टप्र्टत्वेन पराकरणीयत्वादसुचित 
एव । तथा सम्'पदेन गुणानाधानास्म्रत्युत परदचतुष्टयस्मासघटकत्वाच तस्य मधुर- 
रसे प्रकृतेऽनुपयुक्तत्वाच तथेव सोऽपीति ध्येयं धीरः । अत्र कं शास्रमिदयादि- 
विद्िष्टप्रश्चत्रयेऽपि करमाद्धर्ममीमांसायाः सुम्रीवादिवयल्िचित्काावच्छेदेनोपकार- 
परायणमित्रसय, िद्युपालादिलक्षणस्य खेददानाकुलख शत्रोरपि व्युदासः सूचितः। 
तस्माद्धरिपादपद्मभजनादिचतुष्टयं पुमर्थचतुध्येच्छुना संपादनीयमेव तथा दुवोस- 
नाध्वं सनं चेति तत्तवम्। इद बुभुत्सुनीयकः। शान्तो रसः। उक्तिप्रतयुक्तिररंकारः ॥ 

अथेवं निरुक्तराजपुत्रः सद्भरूक्तं सकलपुरुषार्थनिदानमवधार्य परमं परितुश् 
इति कधित्त्रैवोपविष्टो दु्टो दृष्टा मैनाकटषटन्तेन तननिन्दनमेव व्यज्गयमयीदया 
व्याचश-- 

निष्णातोऽपि च वेदान्ते साधुत्वं नेति दुजनः। 
चिरं जलनिधो म्नो मैनाक इव मार्दवम् ॥ ८२ ॥ 

निष्णातोऽपीति । निष्णातो नितरां सात इव । निममोऽपीयर्थः । अपिना 
तदन्यस्य केव कथेवि ध्वन्यते । मार्दवं खदुलम् । एवं च तवेद् वश्चकत्वमेवोपदे- 
शवचनमिति तात्पयेम् । इह धूतो नायकः । वीरो रः ! उपमाठंकारः ॥ 

एवं निन्दनाक्णनेनातिखिन्नः स गुरुः खगतमेवाद्रैतिाच्छेषेण गुणाजिन्दति- 

नेयण्यमेव साधीयो धिगस्तु गुणगोरवम् । 
शाखिनोऽन्ये विराजन्ते खण्ड्यन्ते चन्दनद्रुमाः ॥ ८३ ॥ 

नेगण्यमेवेति । मोढ्यमेव । पक्षेऽदेतन्रह्मतवमेव । साधीयः । .साधीयान्सा- 
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धुबाढयोः' इद्यमराव्साध्वियर्थः । स्पष्टमेव पिगिदयादि । तदेवार्थान्तरन्यासेन 
दढयति-- शाखिन इद्युत्तराधन । शाखिनः वृक्षो महीरुहः शाखी इलयमरादृक्षा 
इदयर्थः । चन्दनेति । अचर ययपि द्वमपदमधिकमेव तथापि वक्तुर्धिवेदाविष्टचेत- 
स्कत्वेनानवधानध्वृनकमिति युक्तमेव । अत्र निर्विण्णो नायकः । शान्तो रसः । 
अथान्तरन्यासः शेषश्वारंकारः ॥ 

एतावदमानो मम धनयाश्वामूर एवेति विभाव्य स एव पण्डितस्तन्निन्दां ध्वन- 

यन्तरक्षजीवनमेव धन्यत्वेन वर्णयति- 
परोपस्पणानन्तचिन्तानटशिखारातेः । 
अचुम्वितान्तःकरणाः साघु जीवन्ति पादपाः ॥ ८४ ॥ 

परेति । परं प्रयन्यं प्रति यदुपसर्पणं खीययोगक्षेमार्थमुपगमनं तेनानन्ता 
दुरन्ता या चिन्ता सेवानखोेऽधिस्तस्य याः शिखा ज्वालास्ताप्रां शतानि तैरिलयर्थः। 
अच्रानन्तेदयादिना दुःसहत्वं योते । अनचुम्बितेति । न चुम्बितमेकदेशेऽपि 
स्पृष्टमन्तःकरणं येषां ते तथा एताट्शाः पादपा ब्रक्षाः । अत एव साधु शोभनं 
यथा सखात्तथा जीवन्तीति संबन्धः । तस्मादयावितत्रतानामेव चारु जीवितम्, 
नेवान्येषामिति तात्प्यम् ॥ अव्राप्युक्तावेव नायकरसो । अप्रस्तुतप्ररौसा परिक- 
रश्वालकारः ॥ 

अयेवं सद्वनिर्वेदमालक्षय स राजपुत्रः श्रीगुरं प्रति “भो भो भगवन् अनेन 
तटस्थन (निष्णातोऽपि च' ( १।८२ ) इयादि पद्य यत्त्वां प्रत्युक्तं तत्वामुदिरय 
नेवोक्तम् , किं तु यन्मया पूर्वपये ^ राखरम् ( १।८१ ) इयादिना मेदवादाभि- 
निवेशेन पृष्टम्, तत्त्वादशाचायंचरणान्तेवासिनो मेऽनुचितमेवेयभिसंधाय मदुरै- 
रोनेवोक्तम्, अतो नेतदपराघबुद्या मनः खेदनीयमिवि प्रार्थ्यस्तेन सजनसामा- 
न्यस्तुलया ष्वनिपद्धतितः सोति- 

शुन्येऽपि च गुणवत्तामातन्वानः सखकीयगुणजाेः । 
विवराणि मुद्रयन्द्रागुणोयुरिवेद सजनो जयति ॥ ८५ ॥ 

शुन्येऽपि चेति । सजन उर्णायुरिव छ्ताकीर इव श्येऽपि च अल्यहदये 
पुंस्यपि विषये । पक्षे गरदाकाशदेशेऽपीदयर्थः । खकीयेति । नेजवाग्मित्वादिसद्धम- 
संधेः । पक्षे सूत्रपरडरिलर्थः । गुणवत्तां पक्षद्वयेऽपि यथाकमं निरुकगुणवेश्षि- 
यमिति यावत् । आतन्वान आतनोतीति तथा विस्तारयन् । अत एवं विवराणि 
दोषस्थानानि परच्छिद्राणि पक्षे गवाक्तादिग्दरन्ध्राणि सुद्रयन्मुद्ितानि कुर्वैन् । 
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अच्छादयज्निदयर्थः । पश्चे संजातचक्राणि विदधन्सन् । द्राक् शीघ्रं जयतीति 

योजना । तस्माच्चत्पाटवमेवेदं यदनेन दूषितमपि मां भूषयसीति भावः अत्रं 
ललितो नायकः । शिष्यरतिभावो रसः । उपमालकारः ॥ 

ततः पुनरपि खमेव निन्दन्ध्वनितस्तमेव नरपतिघुतं स गुरुः स्ताति-खल 
इदयादितरिभिः । 

खलः सज्ञनकापौसरक्षणेकहुतारनः । 
परदुःखाथिशमनो मारुतः केन वण्येताम् ॥ <६ ॥ 

खल इति । सजना एव कापासाः श्ुद्धत्सरदुत्वादिसाधम्यात्तखविशेषासतेषां 
यदरक्षणं विरोधिटक्षणया भक्षणं तत्रेकहुताशनः । सुख्योऽभ्निरिदर्थः । एतारशः 
घाधुबाधकः खल एको निर्णीत इयर्थः । परेवि । परेषां यानि दुःखानि तान्ये- 

वा्निस्तं शमयति पूरवैवद्धिरोधिलक्षणयेव दीपयति तथा एतादसो मारतो वायुः 
परदुःखसेव्थकः पुरुषः केन वण्यंताम् । न केनापीलयर्थः । तस खलायेक्षयापि 
विचित्रदौश्यादसाववाच्य एवेति भावः । अत्र दुःरशठे नायकः । करणो रसः । 
रूपकविरोषोऽलंकारः ॥ 

परगुहयगुसिनिपुणं गुणमयमखिदेः समीरितं नितराम् । 
खुकिताम्बरमिव सज्ञनमाखव इव दूषयन्ति खलाः ॥ ८७ ॥ 

परगद्येति । खला दुष्टा जआाखव इव मूषिका इव । कटिताम्बरमिव रम्यवस- 
नमिव । परेति परेषामन्येषां यद्धह्य गोप्यं धनारि, पक्षे मेदादि, तख या गुि- 

गोपनं तत्न निपुणम् । प्रवीणमिलयर्थः । कुत इदयत्नाह- गुणेति । शान्यादिगुणप्र- 
सुरम् ! पक्षे सूत्रविकारीभूतम् । अत एवाखिलैः सर्वेरछकिरनितरां समभिरषितमिति 
यावत् । एताटशं सजन दूषयन्दयारोपितदोषयुक्तं कुर्वन्ति । पक्षे खण्डयन्तीय- 
न्वयः । एते यद्यपि तथा वर्तन्ते तथापि त्व तु नेवमसीलयायः । अचर नायका- 
दिकं तूक्तमेव । उपमाटंकारः ॥ 

यशःसोरभ्यलशयुनः शान्तिदयोतयहुतारानः। 
कारुण्यकुसुमाकारः खटः सजन दुःखटः ॥ ८८ ॥ 

यरा इति । यश्च एव सौरभ्यं सोगन्ध्यं तस लञ्चुन इव लदान: । स यथा 
कारुत्रयेऽपि सौरभ्यानुत्पत्तिस्थानमेव तद्रदयं खप्रेऽपि यशोनुत्पत्तिरेतुरेवेलयर्थः। 
मास्तु यशः. शमशवेदलम् । उक्तं हि वासिष्टे--^तपखिषु बहृङ्ञेषु याजकेषु पेषु 
च ॥ बलवत्सु गुणाव्येषु शमवानेव राजते ॥ इति । तत्राह-रान्तीति । 
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शान्तिरेव चैदं तस्य इताशन इवानुत्पत्तिस्थानताद्धताशनोऽभिरिदर्थः। अथापि 
दया चेदुभयमप्येतद्धविष्यति। अत एवोक्तम्-- वदनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं 
सुधामुचो वाचः । करणं परोपकरण येषां केषां न ते वन्याः ॥* इति । तत्राह- 
कारुण्येति । कारुण्यमेव कुसुमं तस्याकारा इवानुत्पत्तिहेतुत्वादाकारा इत्यर्थः । 

एतीदशः खलः । अत एव-सजनेति । सजनानां यदुः्खं तछठायादत्ते संपादय- 
तीति तथा । खाघुदुःखजनक इयर्थः । दुःखदः" इति पारस्तु सरल एव । त्वं तु 

सजनसुखद एवेति भावः । अत्र रूपकटुप्तोपमाविशेषावलंकारौ । रोषं तु 
प्रागेदेव ॥ 

एवं स राजकुमारः खलनिन्दामाकण्ये ततः परमष्चुव्धं श्रीगुरुमालक्ष्य “गुरं 
प्रणतिभिः इति न्यायादुक्तनिन्दाप्रधानपयत्रययोतितखस्तुतितः प्रचुरप्रसुदितः 
सस्त ब्रक्षान्योक्त्या प्रणमति- 

धत्ते भरं कसमपञ्रफटावदीनां 
धर्मव्यथां वहति रीतभवां रुजं च । 

यो देहमपेयति चान्यसुखस्य हेतो. 
स्तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु ॥ ८९ ॥ 

धत्ते भरमिति । यो वक्ष्यमाणगुणगणस्तरवरः । कुसुमेति । भरं भारम्, 
अन्यसुखस हेतोरितरनन्दकरणार्थमिदयर्थः । न हि तेन तस्य किंचिद्धितम् । धत्ते 
धरति । तथा घर्मव्यथामातपपीडां शीतभवां हिमसंभवां रुजं पीडां च वहति । इदं 
ृष्टयदेरप्युपलक्षणम् । किंबहुना, देहमप्यपेयति । इन्धनायर्थिभ्य इयर्थः । तस्मा- 
यिद्यादि यथाश्रुतमेव योज्यम् । वदान्येवि । अनेनेतादयो दातृिरोमणिस्त्वमेव, 
अहं तु वदान्याभास एवेति भावः । अत्र चरणत्रयेण क्रमेण विदयासंभारसंभरण- 
श्रमश्चाटित्वं खलपीडासदहिष्णुत्वं प्राणप्रायब्रह्मविदय प्रदातृत्वं चेति वदान्यगुस्त्वे 
हेतवो योविताः ! नमनेन च तत एव सर्वैवन्यत्वं व्यज्यते । इटोदात्तो नायकः । 
दानवीरो भक्तिश्च रसः । कान्यलिङ्गमलकारः ॥ 

अथायं निरुक्तापराधी तरस्थादिरपि मूढजनः श्रीमद्भिः करूणयायुम्राह्य एवेवि 
श्रीगुरं प्रार्थयन्याजकुमारसन प्रबोध्यते-~ 

हाखादटं खलु पिपासति कौतुकेन 
कालानटं परिचुचुम्बिषति प्रकामम् । 



५ भामिनीविरासे 

व्याराधिपं च यतते परिरब्धुमद्धा 
यो दुजेनं वरयितुं तुते मनीषाम् ॥ ९० ॥ 

टाटखाहरख्मिति। यो दुर्जनं वशयितुं मनीषाम् । शुद्धि्मनीषा' इलयमरात्तदु- 
त्तिविरेषरूपामिच्छामिदयर्थः । तनुते विस्तारयति । स हदाखदल्म्, न तु जलम् । 

तत्रापि कौतुकेन, न तु खतीच्छया । खलु निश्चितम् । विषमेवेदर्थः । पिपासति 
पानकमींकतुमिच्छति । तथा । काटेति । प्रल्यकाटीनवहिम्, न तु सामान्या- 
भिम् । तत्रापि प्रकाममय्युत्करम्, न तु यक्किचित्। तत्रापि परिचुचुम्बिषति 
भूयोऽपि समन्तादपि वक्रसंयुक्तीकतुमिच्छति । न केवलमेतावदेव, किं तु- 
व्याटेति । सप॑राजं तक्षकमपि । तत्राप्यद्धा साक्षादव्यवहितम् ! त्रापि परिर- 
व्धुम्, न तु द्रष्टुम् । यतते प्रयनं करो तीदयन्वयः । तस्मादिदं दुषेरमेवेति भावः । 
इट मूर्खो नायकः । ओंदासीन्यष्वनितः शान्तो रसः । टष्ान्तविरोषोऽलंकारः ॥ 

ततः स तरस्थोऽपि खदोषमवधायानुतप्रस्तं पण्डितं व्याजनिन्दाघरिताप्रस्तु- 
तप्रस्रालकारेण पण्डितवरेमन्य इवोपालभते- 

दीनानामिह परिदाय श्युष्कसस्या- 
न्योदार्य परकटयतो महीघरेषु । 

जन्नत्यं विपुटमवाप्य दुमदस्य 
ज्ञातोऽयं जलधर तावको विवेकः ॥ ९.१ ॥ 

दीनानामिति । हे जलधर, तावकस्त्वदीयः। अयं प्रल्क्षः । विवेको विचारः । 
इह लोके दीनानामनन्यगतीनां कृषीवलानाम् । एतेन वहयानुकम्पनीयत्वं व्यज्यते । 
त्रापि । शुष्केति । शुष्कधान्यानि । एवं च तप्पुष्टयभावे तेषां रघ्युरेव स्यादिति 
इतपरितपेणीयत्वमवेयते । परिदाय लयकत्वा । महीधरेवि । पर्वतेष्वियर्थः । 
ओदाय ब्रृिपुष्या वदान्यत्वमिति यावत् । प्रकटयतः स्फुटीकुर्वतः । एवेनोप- 
हासः सूचितः । एतादृशस्य दुर्मदस्य दुषटश्वासो मदश्चेति तथा । उन्मादखदर्थः । 
विपुठं प्रचुरमौन्नयमोत्कण्ठ्वमवाप्य प्राप्य । ज्ञातः श्रतीते प्रथितख्यातवित्तविन्चा- 
तविश्रुताः" इयमराद्वि्यातोऽस्तीति संबन्धः । तस्मान्मादृशा दीनास्त्वयानुकम्प- 
नीया एवेदयाश्चयः । इदाविवेकी नायकः । करुणो रसः । अरुकारस्तूक्त एव ॥ 

ततः स राजयपुत्रः पण्डितस्य सान्त्वन प्वनयननुप्रदाभ्यर्थनमपि सूचयन्घामा- 
न्यतो महाधियामेव गुरुत्वं यावद्वुरतरेभ्य इवि स्पष्टयति- 
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गिरयो गुरवस्तभ्योऽप्युवीं गुवीं ततोऽपि जगदण्डम् । 
तस्मादप्यतिशुरवः प्रखयेऽप्यचलखा महात्मानः ॥ ९२ ॥ 

गिरय इति । गुरवो महान्तः । उवा प्रथ्वी । जगदण्डं ब्रह्माण्डम् । प्रख्य 
इत्यायतिगुरत्वे हेतुगभ॑ विशेषणम् । अचल्त्मत्र क्षोभश्यून्यलम् । उक्तं हि योग - 
वासिष्टे-- अपि स्फुटति विन्ध्याद्रौ वाति वा प्रल्यानिटे । गुरशाखरानुगो मार्भः 
परिव्याज्यो न धीमता ॥° इति, "विचारदपणे लग्नां धियं पेर्यध्ुरं गताम् । आध- 
यो न विद्धम्पन्ति वाताधित्रानलं यथा ॥" इति (नापदि ग्लानिमायान्ति हेमपद्यं 
यथा निशि' इद्यादि च । तस्मच्छीमद्धिरस्मदादीनां सवौनप्यपराधान्सोद़ास- 
दादयः सर्वेऽपि खलाः समनुप्राह्या एवेति भावः । अत्र धीरो नायकः । गुरूर- 
तिभोवः। सारोऽटंकारः । तदुक्तं कुबलयानन्दकारिकासु--“उत्तरोत्तरमुष्षैः सार 
इत्यभिधीयते । मधुरं मधु तस्माच्च खुधा तस्याः कवेवचः ॥› इति ॥ 

पुनरपि श्रीगुरुरिदं दुधटमेवेति मन्वानः खलनिन्दां व्यनक्ति-- 
व्योमनि वासं कुरुते चितं निर्माति यललतः सिदे । 
सरपयति पवनं सकिलेयः श्रद्धे चरति सत्कारम् ॥ ९२ ॥ 

व्योमनीति । यः श्रे । शुदे सोकात्पक्षुटका' इयमरादत्प इति यावत् । 
“यस्तु खले" इति पाठः साधुः । सत्कारः सत्करणं सत्कारः साधुतां नयनमिदयर्थः । 
स व्योमन्याकारो वासं वसतिम् । "व्योमनि शम्बाम्” इति पाठे शाम्बं क्षेत्रभक्तिम्। 
दरषिविभागमिति यावत् । कुरुते । तथा पवनं सल्िलिः ल्षपयतीति संबन्धः । 
एवं चेतत्रयं यथा कालन्नयेऽप्यघरमानं तथा क्षुद्र साधुत्वापादनमपीति तात्प- 
येम् । अत्र दुःशठो नायकः । शान्त एव रसः । दष्टान्तविरोषोऽङंकारः ॥ 

न केवलं मूखेख सराधुत्रापादने यल्वरैफत्यमेव प्रव्युत तक्छतखवचनानाद्र- 
वशान्मानहानिरपि । ततः “सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरगमनम्" इति 
न्यायेन मल्युसमकक्षदुःखापत्तिरिति ख एव पण्डितो मकटान्योक्तया व्यनक्ति- 

हारं वक्षसि केनापि दत्तमक्षेन मकंटः। 
लेडि जिघ्रति संक्षिप्य करोव्युन्नतमासनम् ॥ ९४ ॥ 

द्वारमिति । स्व्याखादयति । जिघ्रति गन्धग्रहणविषयीकरोति । संक्षिप्याध- 
स्यक्त्वा । उजतमुचमासनं करोतीति स्पष्टमेव । तस्मादनुचितमेव मूखंख्रधुत्वा- 
पाद्नयतनमिति हृदयम् । इद नायका्यु्तमेक । अप्रस्तुतनिन्दालकारः ॥ 



५६६ भामिनीविलासे 

एवं मूखनिभत्सनं भूयः समाकण्यं स राजकुमारस्तावत् “अव्रतं साहसं माया 
मूखैत्वमतिलोभिता । अशोचं निदयत्वं च स्रीणां दोषाः खभावजाः ॥* इति वच- 

नात्खकीयरमण्यामपि घ्रीत्वेन तदवधायं तजिदासुरभूदिति तदिद्गितैः स पण्डितो 
निर्णाीयाध्यवसिततत्पातिन्रदयस्त्वया सखरमण्योदासीन्यं नैव विधेयमिति भ्रमरा. 
न्योक्तया व्यनक्ति- 

मकिनेऽपि रागपरूणा विकसितवदनाममन्दजस्पेऽपि। 
त्वयि चपलेऽपि च सरसां भ्रमर कथं वा सरोजिनीं यजसि ॥९५॥ 

मलिने ऽपीति । रागपू्णा रागबाहुल्यवतीमिलर्थः । पक्षे नायके दुःस्गको - 
यंखैरत्वेमालिन्यवहुभाषित्वचापस्यानि । नायिकायां तु रागः प्रेमा । .अनल्प- 
जत्पेऽपिः इति पाठः । शिष्ट तु स्पष्टमेव । तस्मान्नेय सर्वगुणरमणीया रमणी 

देयेयाशयः । अचर सरोजिनीपदेन तस्यां पद्िनीतवं ध्वन्यते । इहाविवेकी नायकः । 
करुणो रसः । निरुक्त एवालंकारः ॥ 

अथ तत्रवावस्थितः प्रागुक्तः कधित्तरस्थः खमनसि यदयं पण्डितवरस्तावदिमं 
राजतनूजं खस॒न्दरीलयागानौचिलयोपदेरान्यथानुपपत््या प्रागुक्तरीदया चतुरवरगोप- 
दिक्षुरपि नास्मान्प्रति करुणाटेशेनेषपदप्यगरृह्णादययतो धिच्छामिति परमविषण्ण- 
स्तेनानुकम्पया किमिति त्वं खिन्नोऽसीति प्ृष्टस्तदषलाप्यानुतापवशात्सत्त्वप्रधान- 

चेताः सन् धनखोभलक्षणे खापराधमेव त्र देतु योतयन्सामान्यतः खां पराथ 
वा घनार्थित्वावच्छेदेन मुलमालिन्यव्यापिं स्प्टयति- 

खां धनानि धनिकात्प्रतिगर्णतोऽपि 
स्वास्य भजेन्मलिनतां किमिदं विचिजम्। 

गरृह्णन्परार्थमपि वारिनिधेः पयोण्पि 
मेघो भयमेति सकलोऽपि च काङिमानम् ॥ ९६ ॥ 

स्वार्थमिति । प्रतिग्रहतोऽपि, न तु स्तेयादिना हरतः । खां खस प्रतिग्र- 
हीतुरस्मदादेरासयं वदनमिदयर्थः। योभनं मुखं वा । "यदाखम् इति पाठे तु यत्प- 
दमिदमा संबभ्यते। ननु कुतो नेदं विचित्रं प्रत्युत धनलाभजन्यसंतोषास्परसादिनैव 
भाग्यमिलयाराङ्ख केमुतिकन्यायेन समादधत्तत्राथोन्तरन्यासमुपन्यखयति--ह- 
तित्युत्तरार्धन । सकलोऽपि संपूर्णाऽपि न त्वेकदेश एव । अयं बुद्धिस्थः सर्वलोक- 
यक्षो वा । मेघः परार्थमपि, न तु खार्थम् । वारिनिधेः सकाशात्पयोऽपि जल- 
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मपि । तेनास तुच्छत्वं व्यज्यते । गृहनन्कालिमानं काष्ण्यमे तीति योजना । तस्ा- 
द्विग्धनयाचनमिदयाकूतम्। अन्नोदासीनो नायकः ! शान्तो रसः । कान्याथोपत्त्य- 
नुप्राणितोथांऽन्तरन्यासोऽरंकारः ॥ 

एवं समनुतप्तं तं तरस्थमारक्ष्याचुजिधरष्षुः स पण्डितस्तं नृपकुमारोपदाराथ 
केनचिदानीतमल्यजेक्षणप्रसक्तया चन्दनान्योक्तया स्तुया मण्डयति- 

जनकः स्थाणुविशेषो जातिः का भुजंगमः सङ्ः । 
खगुणेरेव परीरज यातोऽसि तथापि महिमानम् ॥ ९७॥ 

जनक इति । स्थाणुविरोषः (स्थाणुः कीटे स्थिरे दरे" ९ति विश्वास्स्थिरत्वोपल- 
क्षितो मख्याच इदर्थः । .सानुविशेषः' इति पठे (लः प्रस्थः साुरच्रियाम्ः 

इव्यमरात्प्रस्थविरोषः । एतेन कुरोन्नलयरारिदयं व्यज्यते । अस्त्वेवमथापि जाला 
हीरकादिवदोनत्यं स्यादित आद~- जातिरिति । काष्ठम् । एतेन ददनेतरानुप- 
योगित्वं वन्यते । एवमपि खाघ्युदकवत्सङ् विरोषेण तत्स्यादिदयत्राह-भुजंगमे- 
रिति । हे पटीरज मलयज । चन्दनेर्थः । एवं च प्राकप्रतिज्ञाते जनक इदयादौ 
देतुयोतितः । त्वं तथापि कुलजातिसङ्गसोष्ठवाभावे सलयपीदयर्थः । खेति । नेजसो- 
रभ्यादिधमरेवेदयर्थः। एवं च गुणानामगणितत्वं मदत्वसाधकसामग्यन्तरविरहि- 
तत्व च सूचितम् । महिमानं देवसेव्यतादिलक्षणमोत्कय्वम् । यातोऽति प्राप्तोऽसी- 
न्वयः । न चेदं मलयस्य न वा कषटत्जातेरपि माहात्म्यं यचन्दने सुरसेन्य- 
त्वम्, किं तु तस्य नेसगिकसोरभ्यप्रभाव एव । तद्र द्धवतोऽप्ययय सखाभाविक एवायं 

सत्त्वोदय इदयाशयः। अत्र लछितो नायकः । िष्यरतिभावः। प्रस्तुताङ्करोऽलकारः॥ 
ततस्तं तटस्थ स एव पण्डितः प्रश्चोत्तरसरण्या संजातानुतापत्वेन राजतनूजा- 

पेक्षयापि मोक्षसाग्राज्यलक्ष्मीप्रासादे दतमारुरश्चुमालक्ष्य सर्वोपदेशरदस्य विषय- 
खखोपलक्षितं यावद्रैतयागमेव संक्िपति- 

कसे हन्त फलाय सजन गुणग्रामाजने सजसि 
खात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकणैय । 

ये भावा हदये हरस्ति नितरां शोभाभरैः संभरता- 
स्तेरेवास्य कलेः कलेवरपुषो दैनंदिनं वतनम् ॥ ९८ ॥ 

कस्मा इति । हे सजन, त्वं हन्त सखेदं कस्मै फलाय । गुणेति । वाम्मित्वा- 
दिचारुधर्मसंघसंपादन इयर्थः । सजसि । संसक्तो भवसीति यावत् । खान्तःकर- 
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णादेः सत्संस्कारसंपादनाथं सद्भणगणसंग्रहे किमिति न यतितव्यमिदयाश् समा. 
धाठुमवधानप्रदान बोधयति--खात्मेति । खात्मनो निजान्तःकरणादेरुपस्कररणं 
सेस्करणं तस्मा इव्यर्थः । किमिति त्वद्वचः खमाक्णनीयमिदयतस्तत्र हेतुगभं 
विशेषणम्-- पथ्यमिति । परिणामरितमिदय्थः । एवं चास्य प्रथममग्रियत्वेऽप्य- 
नाद्रणानहंत्वं ध्वन्यते । (सम् पदेनावधानश्रद्धाधिक्यापेक्षा व्यज्यते । किं तदि- 
ल्यत्राह-य इव्यत्तराधन । ये भावा अनजञ्पदाथाः । नितरां शोभाभरः संश्ताः 
परिपुष्टाः । अत एव हदयं मनः । नितरामिति काकाक्षिगोरकन्यायेनोभयनत्रा- 
न्वेति । हरन्ति वशीकुर्वन्ति । तैरेव प्रागुक्तरम्यानञ्पदा्थैरेव न त्वन्यः । 
अस सराक्िप्रयक्षस्य । कलेवरेति । कटेवरं रारीरं पुष्णातीति तथेतादशस्य कलेः 
कलियुगाख्यस । व्तैमानकालस्ेदयर्थः । देनेदिनं दिने दिने भवं दैनंदिनम् । 
प्रतिदिवससंमवसिति यावत् । वतेनम् । जीवननिर्वदहणमिदयर्थः । अस्तौति रोषः । 

कलियुगे ऽस्मिन्प्रायरो रम्यपदाथानामेव प्रतिदिवसं भूरिक्षयो भवतीदयतो धिम्दे- 
दादिरम्यतासंपादकगुणगणासादनमिति हदयम् । अचर सजनेल्युपदेशादर्त 
व्यज्यते । इदहोदासीनो नायकः ) शान्तो रसः । आशक्षेपोऽकंकारः ॥ 

एवं यवद्रम्यस्याञ्चुविनाित्वमाकण्ये स तटस्थः श्रीगुरुविरहेण निरुक्तनरवर- 
कुमारस्य दुरवस्थाकथनच्छटेनोभयोरपि तचरणकमलयुग्मे रतिमाम्रान्योक्त्या 
व्यनक्ति- 

धूमायिता ददा दिरो रखखितारविन्दा 
देहं दहन्ति दहना इव गन्धवादाः । 

त्वामन्तरेण म॒दुजारखकखास्र मञ्जु 
गु्जन्मधुबतमथो किर कोकिरस्य ॥ ९९ ॥ 

धूमायिता इति । दे खद्विति। मदु कोमलमेतादशं यजालकं कलिकाजालं 
त्ति आदत्त इति तथा एतादश भो आम्र । अथोऽनन्तरं त्वामन्तरेण 
भवन्तं विना कोकिलस्य ! लठितेति 1 रुछितानि फुत्वादिना सुन्दराण्यरविन्दानि 

महोत्यलानि याखु ताः । एतादृशो दशदिशोऽपि । यदयष्यूष्वाधोदिशोनारविन्द्- 
संभावना तथापि व्रह्मलोकनागलोकयोसद्रणैनादयुक्तेव सा । धूमेति । धूम इव 
आचरिताः ) सधूमा इयर्थः । तथा गन्धवाहाः सरभिवायवो दहना इवास्य 
इव । देदं दहन्ति किरति संबन्धः । कुत इदयत आह-मश्िविवि । कीदशं 
ताम् । मनज्जुलष्वनन्मधुकरमिदयर्थः । अत्र "दलितारविन्दाः" इति “म्रदुताघ्रद- 
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ला्रमञ्ञगुज्ञन्मधुत्रत मधोः इति पारस्तु समीचीनः । तत्र दलितपदं विकसि- 
तपरम् । एवं मदून्यत एव ताम्राणि दलानि पत्राणि यस्य तत्संबुद्धौ । अत एव 
मञ्ििति । एतादश हे आम्र, त्वामन्तरेण लां विना मधौ वसन्ते कोकिलस्य. 
यादि योज्यम् । तस्मात््वद्धियोगो मेवास्त्वति रहस्यम् । इह विषादी नायकः । 
करुणो रसः । गुरुरतिभावश्च । अप्रस्तुतप्रशंसालकारः ॥ 

अथैवं स नरवरकुमारोऽपि निजक्षात्रनिसगसिद्धशोधसयापि “जहि शत्रं महा- 
बाहो कामरूपं दुरासदम्" इति श्रीमद्धगवद्रोतावचनात् , कः शरो यो र्लना- 
लोचनबाणेने विव्यथितः' इति श्रीमद्धिमखाचायेचरणकमटीयप्रश्चोत्तररलमालोक्ते- 
शान्तःशत्रुभूतकामायासुरवृत्तिविजयमन्तरा वैयथ्यमेवेति प्रूर्वपद्यध्वनितयावद्र- 
म्यविनश्वरत्वाकर्णनजन्यनिजनिववेदं सिंदान्योक्तया श्रीगुरं प्रति योतयति- 

भिन्ना मदाभिरिशिखाः करजाग्रजाभ्र- 
दुदामशौर्यनिकरेः कररिश्रमेण । 

देवे पराचि करिणामरिणा तथापि 
कुत्रापि नापि खल्दु हा पिरितस्य ङेराः ॥ १०० ॥ 

भिन्नेति । करिणां गजानामरिणा शत्रुणा सिंहेन । अत एव यथपि दैवेऽट्ट 
पराचि पराञ्युखे सति कररिभ्रमेण । काकेभगण्डो करयोः इदयमरात् , करटः 
करिगण्डे स्यात्कुसुम्भे निन्यजीवने । काके वाये दुदुरूढे नवश्राद्धे" इति है माच 
करटरव्दितगण्डपिण्डद्रन््राटी करटी । गजेन्द्र इति यावत् । तद्भमेण स्थूल- 

त्वनीखत्वादिसाधम्याद्रजेन्दरभरान्येय्थः । करजेति । करजा नखास्तेषां यान्य- 
ग्राणि तेषां ये जाग्रन्तोऽतन्द्राः अत एव उदहामा उत्कया एतादशा ये सौ्थनि- 
करा वीर्यसमूहासेरियर्थः । महागिरिशिलाः भिन्ना विदारिताः । हा इति खेदे । 
तथापि कुच्रापि पिशितखय । पिशितं तरसं मांसम्" इदयमरान्मांससदर्थः । 
लेशोऽपि खल्पांशोऽपि नापि खट नेव ठन्ध इति योजना । तस्माहरदटपुष्टमि- 
ध्यारथिवशदेव मयेते शत्रवः पराजिताः सर्वेऽपि । वासविकविजयस्तु तेभ्यः 
सकाशात्तेषामेवावास्तविकत्वात्कचिदपि देशे के नेव क्थः । अतः सर्वं परि- 
लयज्यान्तःशन्रुविजयार्थमेवाहं यतिष्यामीदयाकूतम् । इह निर्विण्णो नायकः + 
वीरानुप्राणितः शान्तो र्षः । उक्त एवालंकारः ॥ 
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इदानीं कविरनीत्युपदेशफलमन्तःशत्रुविजयाथं सन्मा्प्रयललक्षणं धम तत्सि- 
दर्थ दानाद्ुपयोगिनं खसखोचितगुणप्रावण्येकसाध्यमर्थं च सेपादयितुं शिष्यस्य 
संजातं विज्ञानं प्रारम्भवत्षमाप्तावपि सिंहान्योत्तयेव योतयति- 

गजितमाकण्यं मनागङ्क मातुनिशाधेजातोऽपि । 
दरिशिगुरुत्पतितं दागङ्गान्याकु श्य रीयतेऽतिभ्रराम् ॥१०२॥ 

इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथविर चिते भामिनीविरखासे 
जन्योक्तयुासः प्रथमः ॥ 

गलजितसिति। दरीति । सिहशिद्चः पशे श्रीकृणसतः कामः । एतेन देवता- 
विजयवर्णनलक्षणवस्तुनिदेशलक्षणं मद्गलमपि प्रकररणसमाप्तौ सूचितं भवति । 
तथोत्तरप्रकरण प्रतिबोध्यकामपुमर्थस्य सूत्रणमपि ध्वन्यते । निशेति । निशाया 
रत्रेरधं यामद्वयं तत्परिमितं जातं “जातिजातं चः इलययमराजाप्युपलक्षितं वयो 
यस्य सर तथा । ताटगपीदयर्थः । यद्वा निशार्धं जातः । पक्षेऽङ्कुरितोऽपीति यावत् । 

मनागीषद्र्जितं मेघध्वनितम् । तखोदीपनविभावतवात् । पक्षेऽप्येवमेव । मातुज- 
न्याः । पक्षे अमातुर्जावस्य । अङ्क उत्सङ्ग । पक्षे मनोरूपेकदेशे । द्राकश्ीघ्र- 
सुत्पतितुम् । अविश्ररामयन्तम् । अद्गान्यवयवान् । मोहनादीनि साधनानि । 
आकुच्य रीयत इदन्वयः । ननिभ्रृतम्? इति पाठे तु निगृढामिति व्याष्येयपू । 
अत्र धीरो नायकः । वीरो रसः । शटेषश्वालकारः ॥ 

इति प्रणयप्रकाशे प्रथमः प्रमोदः । 



श्युड्ारोद्ासः । 
दवितीयः प्रमोदः । 

अथ श्रीगुरुस्तावदेवं नीत्युपदेशेन ससाधनौ धमोथौवुपबोध्याधुनावसर प्रप्त 
ससाधनं काममपि राक्गारोचासेन सखसुपदेष्ं सोऽपि श्रीरामवत्खकीयायामेव बया 
संपादनीयो न तु श्रीङृष्णवत्परकीयायामिदयन्वयव्यतिरेकनिदशेनद्रयपरं प्रकरण- 
मारभमाणः प्रथमं मङ्गलत्वेनादर्चदरनादिवच्दङ्गाररसालम्बनीभूतनायिकावदन- 
वणैननिपुण तां भ्रति नायकवाक्यमुपन्यस्यति-- 

न मनागपि राहुरोषशङा 
न कल्ङ्कायचुगमो न पाण्डुभावः। 

उपचीयत पव कापि शोभा 
परितो भासिनि ते मुखस्य नित्यम् ॥ १॥ 

न मनागपीति । इदं हि सीतां प्रति श्रीरामस्य, राधां प्रति श्रीकृष्णस्य च 
वाक्यं तदाननसौन्द्यमटौकिकतयावधार्यं प्रसादातिरेकादेव तन्मानापनोदनफल- 
कम्। न चेवं सारस्यानुसारेण विवेचन चतुराणां श्रीरामादिविलासपरत्वेन प्रकरणयो- 
जनमयुक्तमेवेवि सांप्रतं "यौवनो द्रमनितान्तशङ्किताः शीलशोयबलकान्तिलोभिताः। 
संकुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीनयननीरजश्रियः ॥* इति, “लोभाद्ररारिकानां 
विक्रेतुं तक्रमक्ममटन्दा । कन्थो गोपकिशोयी मध्येरथ्यं महेन्द्रनीरमणिः ॥ 
इत्यादौ च तच्र तत्र तद्धिङ्गलय मध्ये स्फुटतरलरात्क्वेः खप्रेयसीवर्णने यथाकर्थ- 
चित्तात्कालिकफलसंभवेऽपि पारत्रिकतदभावधोव्यात् । प्रत्युत “न यद्चश्ित्रपदं 
हरेर्यशो जगत्पविन्नं प्रग्रणीत कर्दिचित्. । तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसान यत्र 
हंसा निरमन्त्युशचिकक्षयाः ॥ इति भगवद्भणवणैनहीनवाग्व्ययस्य निषिद्धलाच्च । न 
चेवं म्रथमोहासेऽपि शक्यं भगवदितरपरत्वेन निषेधसच्वम् । तस्य धर्मोपदेराध्व- 
नकत्वेन भगवत्परल्रस्य परम्परया संभावितत्वेन तदभावात् । न चेवमच्रापि (ऋ- 
तो भायासुपेयात्” इति ब्रह्मचर्यमेव, ^तयद्ात्नो रव्या संयुज्यते इति च श्वेः 
खकीयाविषयकस्य कामस्यापि धर्मत्वेन तत्तोस्यमेवेति वाच्यम् । तथात्वेऽर्थका- 
मयोः पुर्षार्थत्ररादहिदयापातात्तयोस्तदानुभविकललसख सार्बेलोकिकत्वेनेष्टापत्तो तद्विः 
रोधात् । उक्तश्ुतेस्वु परिसंख्याविधित्वेन खकीयेतरदुकाखान्यकालनिदृत्तावेव 
तात्पर्येण तदनुकूडेन्द्रियनिसोधेन “मनसश्चेच्दरियाणां च काय्यं परमं तपः। 
तज्यायः 7 स धर्मः पर उच्यते ॥* इति स्प्रवेः । संपदयमानपरमधर्ममा- 

भा० वि० ५ 



६२ भामिनीविखासे 

त्रपर्यवसन्नत्वेन यथाश्रुतार्थकलाभावाच । वस्वुतस्त॒ साध्यसाधनमेदेन पारचिकं 
धर्ममोक्षाख्यपुरुषार्थद्रयमेव । अर्थकामौ ल्रैदिकवेव । तत्रापि साधनीभूतसय ध- 
मस्य चित्तशदधेजंनकत्वेन तद्वारा वैराग्यादिसाधनचतुष्टयपुटपू्कश्रवणादिपरिपा- 
कोत्तरं वेदान्तमदहावाक्यजन्यत्रह्मात्मतन्वसाक्षात्कारव्यङ्गये विशुद्धा तात्मरूपमोक्ष 
एव पयवसन्नत्वेनेक एव पुरुषार्थः । सर्वपुरुषैरथ्यमानस निःरोषदुःखध्वंसनिर- 
तिशयञखत्रभख तत्रैव संभवात्! धमादित्रयाणां परस्परं साध्यसाधनभावसंभ- 
वेऽपि मुख्य पुमर्थलाभावात् । “यत्सुखं साधनाधीनं दुःखमेव तदुच्यते" इयाय- 
भियुक्तोक्तयापि तथालाचेदयन्यदेतत् । निरुकश्रुतिवशाटतुकार एव पाणिगृहीता- 
यामेव कामोपभोगर्ीरसानुषद्धिकोऽपि किं धर्मो न संभवयेव । यदि संभवति 
चेदत्रापि परम्परया भगवत्तात्पयकत्वेन किमनया कुसश्येति चेत्सल्यम् । तथापि 
प्रथमप्रकरणापेक्षयात्र विक्षेपबाहुल्यस्य कोरिगुणमधिकतमलत्परकीयायामपि 
भ्रसक्त्यापातत्क नाम धर्मोदयावकाश्ः । देवतापरसत्वे बस्य तत्स्मरणादिनास्म- 
च्छब्द्स्थल मादायतत्तादात्म्यख नटादाविव संभवेन च॒ नायमनर्थः, प्रत्युत 
धमोधिक्यसाधकलमेव । कामाद्यसख व्यावहारिकपुरुषार्थसयापि निरुकान्वयव्य- 
तिरेकनिदशेनेनाधिकारिणा खकीयायामेव साधयितुं शक्यलाच न काप्यनुप- 
पत्तिः । अत एवोक्तं भगवतापि-"घमोनिरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतम 
इति । नन्वथापि “रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः” इति तरतीयपवादावसि- 
नुछासे कवेः शइतरोऽप्यस्मच्छब्दस्य सत्वात्तथा तृतीये करुणो्टासेऽपि द्वितीय- 
पये “मामय मजरचनेर्वचनेश्च बले हा ठेशातोऽपि न कथं रिरिरीकरोषिः इति, 
तथा सा केवरं हरिणश्ञावकलोचना मे' इद्यादि तृतीयपयादावपि भूरिशस्तस्य 
स्फुटलाचतुथ शान्त्युषटासेऽपि प्रथमश्छोक एव “विशाखविषयावलीवल्यलमदावा- 
नलप्रखखरशिखावरी विकलितं मदीयं मनः इदयत्नर, तथा शि्िरयाञ्च मां लोच- 
नैः" इयादौ द्वितीयपदयादावपि तख स्पष्टतमलाच यस्य पूर्वं रमण्यामलयनुराग- 
स्तस्यैव तजिधने शोकस्ततस्तसैवौदासीन्ये भगवस्रार्थनमियवरयमेकवक्तकते वाच्य 
(संभवयेकवाक्यते वाक्यमेदो हि नेष्यते" इति न्यायात्संपयमानायामेकवाक्य- 
तायां कथमत्रयासच्छन्दस्य रामादिषरतया तृतीयस्थयापि तद श्रीराममात्रपर- 
तया चतु्थस्थस्येव तस्य काग्यैकपरतया व्याख्यानेन वाक्यमेदाङ्गीकरणं शब्दार्थपरी- 
क्षणनिपुणानामाद्रणीयं खात् । तस्मायथाश्रुतेवेययुसत्रयी व्याख्येयेति चेद्वा 
ठम् । किमत्र कवेर्निजधर्मपल्येव वणनीयलेनाभिमतेति नषे । यद्वा या लोक- 
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प्रसिद्धा “यवनी नवनीतकोमखद्गी शयनीये यदि नीयते कदाचित् । अवनीतल- 
मेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विनोदहेवुः ॥ ° इति सयुप्रसिद्धेतदीयपयसिद्धा 
यवमदिेषस्य कखचित्पृथ्वीपतेदुहिता । अय श्रीमदरङ्गाप्रसादासादितसूरिवरलो- 
तरमिन्द्रश्रस्थे पृथ्वीपति प्रव्युपेदय शीतता इव संकु चन्ति दिवसा नैवाम्बरं श- 
वैरी शीघ्र मुच्चति किं च सोऽपि हुतभुक्ोण गतो भास्करः । तं चानङ्गहुताञ्च- 
भाजि हृदये सीमन्तिनीनां गतो नास्माकं वसन न वा युवतयः कत्र व्रजामो 
वयम् ॥* इति शोकेन खव्रृ्तविनिवेदन यदनेन कविना कृतमिति ब्रद्धपरम्परोद- 

न्तसुप्रसिद्धमेव । तत्र खपल्यभावस्य व्यक्ततरत्रादसंमव एव । तदृध्व॑ तु निस 
कयवन्या एव श्रीमद्र ् गप्रसादमदेनाङ्गीकारात्क नाम धर्मपन्नीसंभवः । यतस्वद्* 
थमेव कार्यां सर्वविग्रैवहिष्कारे कृते ततः पावनताये पूर्व॑तपोवश्षीकृतां श्रीगद्गा- 
मेव पीयूषलदरीनाभ्ना समृद्धं सौभाग्यं सकठ्वघ्ुधायाः किमपि तत्” इद्यादिद्धिप- 
चाशतपयात्मना गङ्गास्तवैनाभिनवेन तां सुला प्रतिश्योकमेकेकसोपानं जलेना- 
विक्रामन््या तयासावभिक्षालित इयपि ब्रद्धभ्रसिथ्येव सिद्धम् । अन्ये तु श्रात- 
स्तरा प्रणमने विरहिते गुरूणामाकण्ये वाचममलां भव पुत्रिणीतिः इति षषटपये 
नायिकायां प्रातःकालिकश्वञ्चुरादिगुरुकर्मकनमस्करणस्य तत्कवृकनिरुक्तान्ञीवदप्र- 
दानख च, तथा “आगतः पतिरितीरितं जनैः खण्वती चकितमेदय देदरीम्” इति 
चतुदंशपये पाणिग्रहीतृवाचकपतिशब्दग्रयोगस्य, तथा तृतीयप्रकरणे ्पृचा पद- 
स्खलनभीतिवज्चात्करं मे यारूढवदलयसि श्िखाराकलं विवाहे इति पशचमपये 
विवाहोक्तिलाधिरोदणसय, तथा “खयप्रान्तरेऽपि खद भामिनि पत्युरन्यं या टष्ट- 
वयसि न कंचन साभिलाषम्" इति सप्तदशपयेऽपि प्रविपदप्रयोगख च खधर्म- 

पलीलिद्गस्य का गतिरिति भवतेव परिचिन्तनीयम् । यदि रोकप्रसिच्यादिकं सर्व- 
भिदमली कमेवेति कामुकेककैवत्यवादिनस्तवाग्रहस्तदापि करुणोष्टासे यथा मध्ये 
कवचिदप्यालम्बनान्तरं नैवाकरोत्तथेवा्रापि कामिन्येकवणैनेन भाव्यम् । प्रकरण- 
भङ्गस्योभयत्रापि तुस्यलात्तत्तु नास्येव । शोवनोद्रमनितान्तशङ्किताःः इति, .भ- 
धियेप्य हरस्य हन्त चापम्” इति च परशच््रिशत्पटूत्रिरशतययोः श्रीरामपरलात् ॥ 
तथां (लोभाद्वरारिकानाम्ः इति चलारिंशत्पयस ‹रूपारुचिम् इयेकचवारिंशत्प- 
द्यस्य च श्रीकृष्णपरलात् । एवं 'आविभूता यदवधिः इति, श्रद्धे गोपानाम्? इवि 
च त्रिषष्टिचतुःषष्टिश्लोकयोरपि तस्परलात्, एवं व्ययं र्पति क्षणम्" इवि 
वैदेह्यालम्बनकरावणदुरनुरागवर्भनघरितसेकोनसप्विश्चेकख तात्प्य॑तः सीता- 
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सोन्दयष्वननद्वारा श्रीरामपरलराव । एवं "मथुरागमनोन्मुखे मुरारोः इति द्री- 
तितमपयस्य श्रीडृष्णपरतात् । तथा “पाणो कृतः पाणिरिलादुतायाः इति षड- 
क्षीतितमपयस्य भ्रीरामपरलात् । तथा परयुरुषटश्िपातवजाः इति नवतितमपय- 
सापि तत्परलात् । एवं “चेखाश्चटेनाननश्चीतरदिमम्” इति सप्तनवतितमश्ोकख 
श्रीकृष्णपरलाच । यदि खल्पानीमानि वचनान्येव बहुतरवचनवण्येरमणीपरतया 
नेतव्यानीति मयुषे, तहिं खल्पानि वेदान्तवाक्यान्येव बहुतमवाक्यगप्रतिपायध- 
मेपरतयैव नेदुमुचितानि स्युरिति भितं पूर्वमीमांसकैः । एतेन शलजेदेकं कुल- 
सार्थैः इति न्यायः प्रत्युक्तः । तस्य समानयोग्यताकसयेकख समानयोग्यता- 
कानां कुर्ख रक्षणार्थं दयाज्यलविधानमिदयर्थकलात् । न चासु निरूक्तयवन्येव 
रहते वण्या, पूर्वोक्तधर्मपलीलिङ्गानि तु यथाकथंचिद्भणद्रच्या “सिंदो माणवकः" 
इत्यादिवदाहायज्ञानेन वा “चिन्तामणिरेवार्यं कुमारः” इलयादिवदयोज्यानि तथेमानि 
श्रीरामादिपराण्यपि पथान्यप्राकरणिकान्यपि रशाखरादिसंस्कारवशात्खपावनलाथं 
तेन विनिर्मितानीलेव विज्ञेयमिति वाच्यम्। अहो परीक्षकलमायुष्मतः किं वणैनीय- 
मू । ययवनीवणेनपयवसन्नताये धर्मपलीलिङ्गकानि भगवद्रणैनपराणि च वाक्यानि 
प्रकरणमेदकान्यपि यथाकथंचियोजयसीति बरेरप्युपदाखलापत्तेः ॥ किं च यथय 
तस्य कवेरेवभेवाश्चयः स्यात्तदात्रयमेव पयमस्च्छनब्दधरितमनेन कविना खडृते 
रखगङ्गाधरे समुदाहृ यब्याख्यातं तात्पयंतस्तत्रासच्छब्दः किमिलयप्रयुक्तः स्यात् । 
तथा च रसगङ्गाधर उत्तमोत्तमकान्योदाहरणप्रस्तवे-यथा वा--गुरुमध्यगता मया 
नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम् । द्रङुण्डलताण्डवं नतभरूरतिकं मामव 
रोक्य धूर्णितासीत् ॥° अत्र घूर्णितासीदिलयनेन (असमीक्ष्यकारिन् , किमिदमनु- 
वितं कृतवानसि इदयर्थसंवलितोऽमषेश्वर्वणाविश्राग्तिधामलात्प्राधान्येन व्यज्य- 
ते । तत्र “शब्दोऽ्थश्च गुणः” इत्युक्तम् । इहोदादरणवण्यनायकस्येवोदाहतरेलाव् 
"अश्रमीक्ष्यकारिन्, किमिदमयुचितं कृतवानसि, श्यर्थसंवलितो मां प्रयमर्ष॑ 
इयेवोक्त स्यात् । न साच तदा निरुक्तरीदया श्रीरामादिपरताप्यख । तसा- 
तदभावादापातदशेनमात्रेण विपरीतार्थभानेऽपि वस्तुगयेदं श्रीरामादिपरतयेव 

व्याख्यातुमुचितमिति प्रतिभाति । न चास्रच्छन्दवेयधिकरण्यमसांप्रतमिति 
वाच्यम् । सामानाधिकरण्येन संपद्यमानेकवाक्यतावेक्षयापि तस्याधिकतमरस- 
परिपोषकत्वेन प्रकरणमेदेन चेषटलात् । तथाहि । रङ्गारोह्ासेऽत् तावत्खध- 
सपत्न्याः पूर्वोक्यवन्या वानेन कविना वर्णने कृते तदुत्तरं करुणोद्ासे तनि- 
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धनवशात्तदवलम्बनेन प्राक्तनानुरागोत्कण्व्यात्खस्य शोफोत्कर्षेऽपि वर्णिते ततोऽनु- 
तापोदितनिरतिशयनिर्वेदाज्निजस्यो दासीन्येऽपि शान््युद्यसे भरपञ्चिते यावान्र- 
लयविकासस्ततोऽपि प्रथमोष्टासे नीतिवर्णनध्वनितससाधनधमार्थोपदे्ासिद्धो प्रस- 
क्गत्कामोऽपि श्रीरामवत्खकीयायामेव साधनीयो न तु श्रीकृष्णवत्परकीयायामपि, 
तय्येश्वरत्वेन तत्र॒ तत्संपादनखादुष्टत्वेऽपि तदशे तदाचारस्याननुधरयबाव् 
न्यान्यस्माकं सुचरितानि तानि ्योपाल्यानि। नो इतराणि, (महतां वचनं 

पथ्यं तथैवाचरितं क्रचित् इत्यादिश्चुविस्णविभ्यां तथेव बोधितल्लाचेलयन्वयव्य- 
तिरेकप्रबखोदाहरणपूर्वकोपदेरशसूचनलाभाततवतदभिमतभङ्गयन्यतरसरण्या विवरणे 
तु सुतरां तदसंभवाच, ततः करुणो्टासे श्रीसीतानियाणोत्तरं श्रीरामकलेकशोष्छ- 
विकसनेनादोऽनन्तकोरिब्रह्माण्डमण्डनपण्डितस्य भगवतश्वण्डांश्ुवंदावतंसस्य श्री- 

रामस्यापि सङ्प्रसादादेतादश्चः रोकः संपन्नस्तच्र केव कथा मादशानामन्ञानां विष- 
येकतत्पराणां पामराणामिति परमनिरवँदलाभसंभवायथाश्चुते तु तदभावास्परत्युत 
यदि मम तपःसामर्थ्यं स्याचेन्प्रताया अपि प्रियायाः परमेश्वरङृपया जयदेवपल्या 
इव पुनर्जीवनं दग्धाया अपि तस्याः, सत्युहृदादिसामम्रीमद्िश्ना मदालसाया इव 
पुनरवािश्ेति तपआओआदावभिलाषस्यैव संभवाचच, ततः शन्द्यु्टासे खनिदरेनेन 
ससाधनसय “किं तीर्थं हरिपादपद्मभजनम्ः इ्यादिना नीत्यु्से सूत्रितख 
"पातालं रजः इदयादिना मोक्षसेव समुपदेशविकसनादधिकतमरसपरिपोषः ई 
विकचीभवति न वेति निर्मत्सरः परियक्तपक्षपातप्रसराः सारासारविचारचतुराः 

सूरीश्वरा एव परिचिन्तयन्तिति कतं प्टवितेन । हे भामिनि, कोपना सेव 
भामिनीः इदयमरादयि रूपादिगवेलक्षणमानमूलकप्रणयकोपाङ्कर सुन्दरतरबदने 
वेदि । तेनास्यां मानवतीलोत्तमनायिकालमुग्धाल्लानि ध्वनितानि । एवं च तव 
कादाचित्कप्रणयकोपाङ्करोदये खलयपि सुखे वक्ष्यमाणरीदया यदेतावलनिरूपमं लावण्यं 
तदा तदभावे कियत्तद्धविष्यतीदयतथाल्रमेव लया संपादनीयमियविन्यसौन्दर्य- 
मानापनोदनप्रार्थनं खानुकूस्यसंपादनं च सूचितम् । ते तव मुखस्य वदनस्य । 

एवेन मानवश्चात्रकृतेऽश्रसन्नवेऽपि कोपेऽपि कान्तं मुखम्" इद्यादौ कतिसमयव- 
णितनेसर्मिंककमनीयलमपहवानदहमेवेति सूचितम् । कापि वक्ष्यमाणहेतुभिरनुपम. 
चेनातिलोकोत्तरेवेदयर्थः । अनेन ब्रह्मानन्दादपि खन्मुखनिरीक्षणानन्दस्य लश्च 
गुणाधिक्यमिति ध्वन्यते । शोभा सुषमेदयर्थः । तर्हिं किमसी नेत्रनासिकादितद- 
चयवेष्नेव नेदयाद~-परित इति । समन्ताद्धगेऽपीदयथैः । एवं च सर्वाबयव- 
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सौन्दर्यसेपूरितलं व्यज्यते । भटो यस्य समन्ततोऽपि खप्रकाशरलसेव कान्तिभर- 
सवख ऊमुयसिद्धमेव यावदंशसीष्टवमिति भावः। तत्रापि किं तारुण्यारम्भादिसम- 
यविशेष एवैवं नेयाद-नियमिति । प्रतिश्षणमिदर्थः । एतेन कृष्णपक्षक्षयिणः 
दरद्राकासुधाकराद्यतिरेकः सूचितः । तर्हिं किं सर्वदेकरूपैव मन्मुखशोभा । 
तथा च निलयं भावत्कदिटक्षा तत्र नेव खात् । न द्येकमेव तुल्यावस्थं चेद्रस्ु 
कथित्सदते पोनः पुन्येन द्रम् । उक्त च~-'नवनवगुणरागी प्रायशो जीवलोकः 

इति । तत्राह-उपचीयत एवेति । संवधत एवेखन्वयः । न तु वयःपरिणामेन 
हसते, नापि प्रथमक्षणानुभूतवदेवाखण्डं तिष्टति । तस्मादलोकिकमेव तद्रदनरखावण्य- 

मिदयाश्चयः । तथा चावयवान्तरं बिदहदाय वदनस्येवेवं वणैनेन भाषणस्य तन्मात्रसा- 
ध्यत्वात्वयेतःपरं मोनं ्चरिति परियज्य प्रसादपूर्बकं स्मररारवश्वानरपरितपरों 

मणिताग्रतसंततसुतुषारनिकरेः परितोषणीय इति श्रीरामस्य सीतां प्रति श्रीकृष्णस्य 
राधां प्रति वा तद्वदनस्ववनतः प्रार्थनं योलयते। तत्समर्थनाय हेतूट्व्यनक्ति-- 
नेल्यादिपूरवार्धेन । यतस्तत्र मनागपीषदपि राहुरोषरशङ्गापि राहुसंन्ञकस्य भ्रसिद्धा- 
सुरविशेषसख सेहिकेयस्य रोषः कोधस्तखय राङ्क(संभावनापि न । नेवेयर्थः । एतेन 
क्षयिलायभावः सूचितः । मनाक्पदेन भावादिति ्रान्यापि तत्संभावनाग्युदासः । 
तत्र हेुद्ययम् । नेदादि । कलङ्कपाण्डिभ्नोरभावः । यद्वा अक्षीणतेन राहुरोषश- 
ङू[नवकाशेऽपि मनावस्थादिषु रोषदोषवरादस्य भवतु कलङ्वमिदयाशङ्खयाद- 

नेति । अत्राचुपदेन निरुक्तरीदयवुसारेणापि नैवात्र कट्द्कपङ्संकरावकाश्च इद्या- 
दयः सूच्यन्ते । गमनं गमः । कलङ्कसयानुगमः कलङ्कानुगमः । सोऽपि नेवासती- 
दर्थः । ननु मा भवेव तामस्ममरषमालिन्यमथापि राजसं मत्षरपाण्डुरव तु 
भवेदेव राकायुधाक्रोदयमाकरय्येयत्राह- नेति । श्टरिणः पाण्डुरः पण्डुः 
इदयमरादन्र पाण्डिमापि नैवास्तीदयर्थः 1 तस्मायतोऽत्र न दोषत्रयवत्वं प्रकृतचन्द्र- 

वत्, अतस्बद्रदनमयुपममेवेति तात्पर्यम् । एवं च ल्या सयो मानं विहाय 
निरुक्तगुणकथनं यथा्थकर्तैव्यमसभ्यं रतिग्रदानेनेद्याकूतम् । इह खकीया पर- 

कीया वा सुग्धा मानवती नायिका । अनुकूलो नायकः । विप्रलम्भः ङ्गारः। 
आधिक्यताद्रुप्यरूपकानुप्राणितो व्यतिरेकालंकारः । तदुक्तं कुवल्यानन्दकारिकासु 

व्यतिरेको विशेषशवेदुपमानोपमेययोः । शोका इवोन्नताः सन्तः किंतु प्रकृति- 
कोमलाः ॥' दवि । एवं चाद्भतोऽप्यत्र रसस्तदङ्गतया ज्ञेयः । माङभारिणीहृत्तमि- 
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दम् । उक्तं हि छतरनाकरे--ससजाः प्रथमे पदे गुरू चेत्सभरा येन च माल 
भारिणी स्यावः इति ॥ 

एवं कृतेऽपि स्तवे प्रागुक्तरीदया सीतायां राधायां वा मानातिरेकादप्रसन्नायां 

सयां श्रीरामः श्रीकृष्णो वा किं मन्मुखमेवेवं लोकोत्तर गुणाव्यं नापरद्चरीरमिति 
प्रत्युत रोषेकपरितोषकारिणीं तदाशङ्कां प्रशमयंस्तदङ्गमादवमपि संवणेयति-- 

नितरा पर्षा सरोजमाखा 
न मणाखानि विचारपेशराखानि। 

यदि कोमलता तवाङ्काना- 
मथ फा नाम कथापि पटवानाम्॥ २॥ 

नितरामिति। अयिग्रिये, यदि तवाङ्गकानां करचरणायखिलावयवानां कोम- 
ठता दुता यदि । दैववक्षादनुभूयेत चेदिति रोषः । एतेन पूरवोक्तमानवत्त्वादी- 
श्वरस्यापि मे तदद्गसङ्गः सदुलभ एवेति योते । तेन किंचिदुपारम्भोऽपि 
सूच्यते । तदा सरोजमाला कमल्माकपि । न तु सरोजमात्रम्, नापि नितरां 
परषा । अलन्तं कटोरेदर्थः । एवं च तस्याः सोकुमार्योत्करषैः सवोनुभवसिद्धो- 
ऽपि प्रकृताम्रे तुच्छ एवेति व्यज्यते । एवं भवल्लस्यास्तथाम्, परं तेतद्रभवर्ति- 
बिसतन्तूनां प्रकृतसाम्यं भवेदेवेदत्राह-न णालानीति । विचारपेश्लानि 
सामान्यतः कोमलेन प्रसिद्धान्यपि किं लदङ्गापेक्षया तानितथावा न वेति 
सेराये यदि तानि कोमलानि खदवयवापेक्षया स्युस्तर्हि विरहदश्चायां खया 
शय्यायां योजितानि सन्ति खद सुद्राजनकानि न स्युरियादूहायात्मकविवेके तु 
पेशलानि पेशलो रुचिरे दक्षे" इति विश्वात्कोमलतया रुचिराणि । कोमल्खे वां 
दक्षाणि न । नैव सन्तीदयर्थः । तेन प्रकृतेऽलोकिकमादेवं ध्वनितम् । यदामदुक्त- 
धुरंधराणां भृणालनामपीदगवस्था, अथ तदा पछवानाम् । पदस्वत्पदो लवः 

सौन्दय॑स् टेशो येषु ते तथा । तेषां का नाम क्था । न कापीलयन्वयः । अत्र 
परिकराङ्करः काव्यार्थापत्तिश्वाटंकारः । तदुक्तं कुवलयानन्दकारिकाख--कैमुयेना- 
थसंपत्तिः काव्यार्थापत्तिरिष्यते । स॒ जितस्वन्मुखेनेन्दुः का वातां सरसीर- 
हाम् ॥* इति । एवं विशेष्यस्य साभिप्रायले परिकराङ्करोऽपि तत्रैवोक्तः । सोऽत्र 
स्फुट एव । रोषं तु सवं प्राग्वदेवात्राप्यनुसंधेयम् ॥ 

अथेवं प्रार्थनेऽप्यतिभूमिगतमानवेनाप्रसन्नामेव सीतां राधां वा प्रीरामः 
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भ्रीहृष्णो वाकलय्योपेश्षाया अपीटकस्थङे कायेकारिबस्य लोक्ायालोकितत्वेन 
तामेव कुर्वन्नपि निरुक्तनायिकासौन्दयादिपारवस्येन परमविकरुथ सन्पंस्कारव- 
शात्तद्विपरीतसुरतावस्थां रतान्तोत्तरद्धित्रिपलोत्तरं पुनः खेन रतिप्रार्थनार्यां 
कृतायां सद्यां तदनादरयोतकमस्तकदोलनावस्थां वा स्वा ततः संजातं दुःखो- 
त्कषैमसदहमानः खमनसेव रहसि देवं पुरः स्थितमिव प्रकल्प्य तत्मविवदति- 

खेदाम्बुसान्द्रकणश्ालिकपोटपालि- 
दोलखायितश्रवणकुण्डरमण्डनीया । 

आनन्दमङ्कस्यति स्मरणे न कापि 
रस्या दश्ा मनसि मे मदिरेश्चणायाः॥३॥ 

खदाम्बसान्द्रेति । रे दैव । मदिरेति । मदिरेवेक्षणमवलोकनं यस्याः सा 
तथा तस्याः । सुरासम॑मोदक्विलोकनाया इयर्थः ! एतेन अदो यस्याः खाभा- 
विकनिरीक्षणमपि मदयवत्खाखादकमाद्कं किं वाच्यं तस्याः प्रोक्तावस्थावलोकन- 
स्मरण तथेति तदनाघ्या दुःखातिरेकः सूच्यते । कापि निर्वक्तुमश्चक्यापि । एवं 
चालोकिकलं तदवस्थायां व्यज्यते । तेनाप्युक्तविप्रखम्भपरिपोष एव प्रध्वन्यते । 
तर्हि किं विपरीता । नेदयाद-रम्येति । एतेन शोकशङ्कानवकाशः सूचितः । 
एताटश्ची दज्ञावस्था मे मम मनस्यन्तःकरणे स्मरणे । जायमाने सतीदयर्थः । 
आनन्दं दषैम् । नाङ्करयति नैवाविभोवयदयपि किं पुनर्वक्तव्यं न वधयतीति 
सेबन्धः । वक्ष्यमाणगुणायाः पूर्वोक्तालोकिकनायिकावस्थायाः सरणे जाय- 
माने मन्मनसि मनसिजपरिताप एव भूरितरं भवतीति भावः । यथाश्चुतभद्रस्तु 
यथाश्रुतमेव स्मरणपदं तृतीयान्तं इला योजयन्ति । तेषां सरण परोक्षेकवि- 
धयलेनावरयं वियोगकालिकल्रसय वाच्यलात्तदानीं निरुक्तस्मरणसय दुःखेकजनक- 
ल्रस्यानुभवसिद्धलेनानन्दजनकलसय खुतरामयुक्तलादाग्रहेण तदङ्गीकारे तु प्रकृते 
अतिपायतेन विवक्षितस्य भङ्गारस्य भङ्ग एव भवेत् । तस्माद्युक्तमेवेदं सप्तम्यन्त- 
तेन व्याख्यानमिति तत्वेन विदो विदां कुवैन्विति दिक् । कुत एतदिति चेदत 
आदह--खेदेव्यादि पूवार्थेन निरुकदशां विरोषणयन् । खेदाम्बुनः पूर्वोक्तरतिश्रा- 
न्तिजन्यघर्मोदकख ये सान्द्राः, न तु विरलाः । तेन श्रमाधिक्यात्सौकुमायोधिक्यं 
ध्वन्यते । ते च ते कणाः “ल्वेश्चकणाणवः इयमरान्मोक्तिकजालकतापन्नाः 
एषतासतः शाले शोभत इति तथा । तादकश्षी या क्पोलपाटिः कपोलयुग- 
छस्थरी तां दोरायिवे यपुरुषागितवेगादान्दोलायमाने तत्कालावच्छेदेन रता- 
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न्तश्रान्तललात्कान्तयाचितरतान्तरनिषेधष्वनकसकृच्छिरोवधूननतो वा तथाभूते ये 
भ्रवणकुण्डले कणेस्थिते रलनतारङ्क ताभ्यां मण्डयितुं विभूषयितुं योग्येति तथा । 
अत्र दश्चावन्मण्डनेनेव योवनवदृशामण्डनं बोध्यम् । एवमम्बुपदं श्रवणपद् चाधि- 
कवदपि तत्कणेषु॒मौक्तिकलस्य कुण्डलयोस्तन्नि्ठत्वेन विलक्षणदोभावत्त्वस्य च 
सूचकलादुचितमेवेति । इह खकीयादिः प्रागुक्तेव नायिका रसश्च । विरदातुरो 
नायकः । चरमपदे छप्तोपमादिरलंकारः । वसन्ततिरुकाृत्तम्-- “उक्ता वसन्त- 
विलका तभजा जगौ गः" इति ॥ 

अथेवं विरदार्वतां नायक सद्यादिद्रारा ज्ञाला द्वितीयदिवसे सायं खयेवा- 
भिखतां सीतां राधां वा श्रीरामः श्रीकृष्णो वा राकापीयूषकरापेक्षयापि निष्कल- 
ङुल्लादिना रोकोत्तराननसोन्दयवणैनेनाभिनन्दयति- 

कस्तूरिकातिकुकमाछि विधाय सायं 
स्मेरानना सपदि शीलय सोधमोलिम् । 

परोटिं भजन्तु कुमुदानि म॒दामुदारा- 
मुह्ठासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥ ४॥ 

कस्तूरिकेति । अयि आलि । खतोऽभिसरणतः सखीप्राये प्रिये इयथः । 
एतेन वक्ष्यमाण्रार्थनकरणयोग्यलं व्यङ्ग्यम् । लं कस्तूरिकातिलकं निजवदनख्य 
ृगाङ्तेत्याप्तये मृगमदविशेषकमिदयर्थः । एवं च तन्मुखस्य निष्कलङ्कतेन 
पू्णचन्द्रापेश्चयापि विलक्षणानन्दप्रदलं योदयते । विधाय रुके इल्मा । भय 
सायं खयमभिखरणात्स्मरानना । सेरमागन्तु कमानादिजन्यरोषावमोषेण नसर्भि- 
कमन्दहासयुक्तमिदयर्थः । एतादशमाननं सुखं यस्याः सा तथा । सितवदना वर्तस 
एवेति यावत् । अतः सपदि क्षरितीदयर्थः । एतेन यदि विलम्बं कु्याश्चेत्कदाचि- 
त्पूर्वैवत्पुनमोनवश्चाद्रोषकषायिताननापि खाः । तदानीं वक्ष्यमाणासत्समीदहितं 
न स्यादित्युपालम्मेन रकिंचिद्धिनोदोऽपि योतितः। समयातिकममीस्वु सुर्यं 
भयोजनम् । सोघेति । नेजराजमनिदिरमूधानमिदयर्थः । शीलयाधिरोहेति योजना । 
किमर्थमिति चेत्तदाह- मो दिमिदयादयुत्तराधैन । कुमुदानि कैरवाणि न तम्जानि । 
सुदामनन्दानाम् । भुत्पीविः प्रमदो हषः इयमरः । उदारां निरविश्याम् । 
एतेन चन्द्रदद्यनजन्यानन्दस्य तेषां प्रायः प्रतिदिवयं खत्तेऽपि तख साविशय- 
खाच्वद्रदनदशेनजन्यय निरतिशयलान्न लदाननं लोकोत्तरसुन्दरमेवेति सूचितम् 
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ग्रोदिं प्रोढताम् । भजन्तु । खीकुर्वन्वियर्थः । तथा हरितः दिशस्तु कङुभः 
काष्ा आश्ाश्च हरितश्च ताः इयमरादिश इवर्थः । मुखान्याननवत्खसखागरिमपु- 

रोदेरानिति यावत् । उद्टासयन्तु म्रोज्वलयन्िल्यन्वयः । तस्मात्कुमुदानन्दसंदो- 
दथ सकलदिद्युखविकासाथं च तया निरुक्तव्यापारवल्या दतं भाव्यमिति भावः । 
अत्र कुमुददहरित्पदाभ्यामदो नपुंसकानां स्रीणां चापि यदाननविलोकनेन यदान- 
न्दोदयस्तदा किमु वक्तव्यं तदानननिरीक्षणेन क्षणेनेव पुंसां विलक्षणोऽसाविति 
व्यज्यते । इह सखकीया परकीया वा मध्याभिसारिा नायिक्रा । मुदितो नायकः । 
संभोगारम्भः -शङ्गारः । आधिक्यामेदरूपकमलकारः ॥ 

एवं प्रार्थनतस्तथा चरणोत्तरं निरुक्तऊुमुदानन्दादिव्यवदहारे जायमाने पुनर- 
्यतीव गवितायां सीतायां राधायां वा सदां ततः सुरतादिविलसमलभमानः 

श्रीरामः श्रीकृष्णो वा भूरिवारं व्ररितामपि तद्वचनानादरेणेतः परमुपेश्चैव बया 
विधेयाधुनेव्युपदिशन्तीं तस्पियसखीं प्रति वक्ति- 

न्मञ्ज मन्दहसितं श्वसितानि तानि 
सा वे कटङ्विधुरा मधुराननश्चरीः। 

अद्यापि मे हृदयमुन्मदयन्ति इन्त 
सायतनाम्बजसहोद्ररोचनायाः ॥ ५॥ 

तन्मञ्िविति 1 'मन्दमञ्ज" इदयपि पाटः । हे प्रियाभ्रियस्खि । सार्य॑तनेति । 
सायंकालिककमलसाटदयश्चाटिविलोचनायाः प्रक्रान्तखप्रियाया इलयर्थः । एतेन 
तस्यां सुरतमुखनिमीलितनेत्रलं ध्वन्यते । तच पूवं कदाचित्सुरतसमये समनुभूत- 
मिः । ययपि वक्ष्यमाणदहसितस्योक्तनायिकायां नैसर्गिकलेन प्रागुक्तसौध- 
मोत्यधिसेदणम्रार्थनकालीनलेकोचिदयादुक्तकालिकलमयुक्तमेव, तथापि श्वसित. 
सायंतनपदाभ्यां तात्पयैतः । प्रोक्तावसरीयलस्येव तत्र॒ सुधघटमानलाधुक्तमेवोक्त- 
व्याह्यानम् । एतेन निरुक्तमानादिवशद्धित्रिदिनमपि संभोगालाभप्रयो जकलेन 
कोरिकल्पायमानमेव ममेति खातुरलं व्यज्यते । एतादश मश्च मनोज्ञं मज्ञ 
मज्ञलम्' इदयमराचारुचन्द्रिकया चेतोदरमिदयर्थः । तदि किं श्रहसितं भ्राम्यज- 
नवत् । नेयाह-मन्देवि । तेन. तस्यामुत्तमोत्तमलं योदयते । तथा तानि निर 
्कारीनान्येव श्वसितानि पद्विनीजातीयवेन सुरतश्नरान्तिजिनितसुरभितरोच्र- 
'सजातानीदर्थः । एतदपि तस्येव परिपोषकम् । तेनोक्तक्राटिकलेन सितादिः 
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ष्वलोकिकलं ध्वन्यते । तथा सा तात्कालिक्येव । वै निश्चितम् । नयं गुण- 
कथनारोपः खप्रेमविषयतयेदयाशयः । कलद्केति । कलङ्कः कपोलनिर्मितकस्त्रीपत्र- 
रचनरक्षणलाञ्छनविशेषः । एवं च तन्मुखस्य प्रकूलयेव रम्यतमलान्मण्डनान- 

पेक्षवेऽपि तस शास्रादिसंप्रदायेकपरिपालनोपयिकवेनाद्रणीयलं योदयते । तेन 
विधुरा सुरतश्रमनिर्भितघर्मवशात्तदपसारणात्तच्ुन्येयर्थः । अत एव मधुरा । 
मधुरं रसवत्खादुप्रियेषु मधुरोऽन्यवत्' इवि विश्वात्सरसेदयर्थः । एतेन रहीरका- 
देर्निष्कलङ्कस्यापि निरुक्तकान्तिमत्वनव्युदासः सूचितः । एतादश याननश्रीयुख- 
लक्ष्मीरियर्थः । केचित्तु मजुमन्देति मधुराननेवि च पदेक्येनेव व्याचक्षते । 
तेषां सर्वथासमस्तपदात्मकवेद भीरीतिमत्वसखय मधुररसपरिपोषकल्लानभिन्ञलमेव 
मूलम् । एतानि धर्मजातानि । इन्तेति खेदे । भदाप्येताववि भूरितरकारे गवे- 
ऽपीदयर्थः । एवं च प्रागुक्तं खातुरलमेव परिपोषितम् । मे मम हदयं खान्तम् । 
उन्मदयन्ति स्रतिकतेरन्मत्त कुर्वन्तीदयन्वयः । अतस्वया शीघ्रं ताटग्घटन- 
पाटवेन साभिसारणीयेव, अन्यथास्माकमुन्मत्तवातायापातेन वैपरीलयमेव संभा- 
व्यत इति भावः । अच्र मध्या मानवती प्रकृता स्मरतिविषयीभूता ठ परित्प्ता 
सखकीया परकीया वा नायिका । व्याुखो नायकः । विप्रलम्भः शङ्ारः । कल- 
दाधिक्यताद्ूप्यरूपकं साय तनेति डप्तोपमा चाकारः ॥ 

एवं निवेदितनिजशृततया सख्या सामायुपायेः प्रविबोधिता सती सीता राधा 
वा द्वितीयदिने प्रसदिति कविः संवर्णयति- 

प्रातस्तरां प्रणमने विहिते गुरूणा- 
माकण्य वाचममलां भव पु्िणीति। 

नेदीयसि प्रियतमे परमप्रमोद्- 
पूणोद्रं दयितया दधिरे दगन्ताः ॥ ६॥ 

प्रातस्तरामिति । दयितया प्रक्ृतनायिकया प्रातस्तरामत्युषःकारे गुरूणां 
श्व्रभर्टतीनां पूज्यानाम् । प्रणमने प्रकर्षण धर्मशाच्रादयुक्तक्रमायनुसरणलशक्षणो. 
त्कर्षेण नमने नमस्करणे । विदिते विधिवक्छृते सति । अथ लं पुत्रिणी पुत्रवती 
भवेदयमलां निष्कपयां वाचं वाणीम् । अथौदुक्तगुरूणामेवाश्ीवादभारतीमिदर्थः \ 
कप्य श्रुला । नेदीयसि निकटवर्तिनि प्रियतमे श्रीरामे श्रीङृष्णे वा । खप्र 
मतिषयीभूते कान्त इति यावत् । परमेति । परमो निरुपमः स चासौ प्रमोदो 
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दषसतेन पूर्णो निरवधिक आदरः सत्कारो यथा सात्तयेदर्थः । दगन्ताः । न तु 
रगन्तः । कटाक्षा इयर्थः । एवं च तेषां पौनःपुन्यं ध्वन्यते । दधिरे स्थापिता 
इति संबन्धः । न तु प्रेषिताः । तथां च पुनस्ततः खापाङ्गानाकर्षणात्प्रतिक्षण 
नवनवापाङ्गास्तत्रैव निधीयन्त इयर्थसमाजव्यक्ननेन प्रसादप्राचुर्थं॑सूषितम् । 
इत्थ च “उत्तमानां क्षणं कोपः" इति वाक्येन तथासौ श्चटिति सुप्रसन्ना बभूवेवि 
भावः । ततः पुत्रस भवत्पभोगेकसाध्यलाददादं खरसत एवं संपादयिष्याम्येवे- 
द्याश्वासनं नायकं प्रति योते । अत्र मध्या सुप्रसन्ना खकीया परकीयां वा 
नायिका । प्रहृष्टो नायकः । संभोगलेशः ङ्गारः । खभावोक्तिरलकारः ॥ 

अथ यावनिश्चि तदभिसरण निरुक्ततदीक्षणमेवानुसंदधानः श्रीरामः श्रीकृष्णो 

-चा यामचवुष्टयविष्टेषमप्यसरिष्णुः सन्खमनयेव विलपति-~ 

गुरुजनभयमद्विखोकनान्तः- 
समुद्यदाकुटखभावमावहन्लयाः। 

दरदलख्दरविन्दखन्दरं हा 
हरिणदश्मो नयनं न विस्मरामि ॥ ७॥ 

गुरुजनेति । अम् । दा इति खेदे । हरिणटशो शगाक्ष्याः सीताया राधाया 
वा । गुर्विति । गुरवः शवश्रप्रशृतयो ये जना लोका्तेभ्यो भयं तत्संनिधौ प्रियवी- 
श्चणानोचिदयसाध्वसं तथा मद्विलोकनमनुपदोक्तमन्निरीक्षणं च ताभ्यां योऽन्तःख- 
सुदयन्मनस्याविभवन्य आकुलभावो विहलीभावस्तमावहन्या दधलयाः । अनेन 
रजाभयलालख्यवेक्कव्यं सूचितम् । अत एव--दरेति । किंचिदुन्मीकदम्बुजम- 
सलुलम् । त्रिभागभङ्करमिलर्थः । एतादश नयनम् । न तु नेत्रे । तेनोकररसपोष 
एव । न विस्मरामि । पुनः पुनः स्रराम्येव । टढसंस्कारैरिति योजना । तसमात्छ- 
देन्दूदयः स्ादिव्यौत्कण्व्यं व्यज्यते । शदोक्तेव नायिका । उत्कण्ठितो नायकः । वि- 
लम्भः ®शङ्गारः । टप्तोपमालंकारः परिकरश्च । पुष्पिताग्रावृत्तम् । उक्तं हि उत्त 
रन्नाकरे--'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताभा" इति ॥ 

ततः सायमभिखतां सीतां श्रीरामो राधां प्रति श्रीकृष्णो वा परमप्रह्टः संस- 
त्कुचावेव प्रथमं सेभोगारम्भस्यालिङ्गनपू्वैकलेन कामशान्रे निर्णी तलात् “अष्टवषी 

भवेत्कन्या नववषो तु रोदिणी । दशवषो भवेद्रौरी अत ऊर्ध्वं रजखला ॥* इति 
स्यतेरेकादशवषीदिवयःकरमेण पश्वबाणप्ररणयैव पश्रविधलं प्राप्ततेन वर्णयति 
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वदरामरखकाघ्दाडिमाना- 
मपहदय धियसुन्नतां कमेण । 

अधुना हरणे कुचो यतेते 
दयिते ते करिश्ावक्म्भलक्ष्म्याः ॥ ८ ॥ 

बदरेति । अयि दयिते भोत्रेयति, ते तव कुचौ वक्षोजौ क्रमेण । बदरेति । 
त्रोत्तरोत्तरमदत्वकरिनलाधिक्यं ध्वन्यते । उन्नतां महतीम् । वतेललायनेक- 
धरमेयुरुतरामियर्थः । भ्रियं शोभाम् । न हि कममन्तरा महाः भ्रियो हरणम् । 
तेन तयोः परमनीतिनिपुणलान्मन्मनोदारकलं केमुयसिद्धमेवेति योते । अप- 
हदय बलाद्रदीवेदयर्थः । अधुनेदानीम् । करीति । करिणो गजस्य यः शावः 
पोतः । एतेन व्यामग्राह्यस्तनीलादिना शवरतरुणीलदेव्युदासः 1 तेन प्मिनीलं 
तस्यां व्यज्यते । तख यौ कुम्भो कटो तयोय लक्ष्मीः सोभा तस्या इयर्थः 1 
दरणे यतेते यलं कुरुत इद्यन्वयः । एवं च लोके प्रायेण गजान्तरक्षम्या एव 
संपाययत्रवादात्त्संपादने निरुक्तकुचाभ्यां कृते सदयस्यां ओढावस्थाल्रमेव स्यात्तथा 
च प्रागुक्तरीतिकोऽविवेकमूलकः प्रायो मानो नेव स्यादिति किंचिदुपालम्भः 
खावदयोपभोग्यत्वं च सूचितम् । इह मध्यानुकूखा खकीया परकीया वा नायिका । 
युदितो नायकः । संभोगारम्भः आङ्गारः । पयोयविशोषोऽलंकारः । तदुक्तम्-- 
(पयायो यदि पयौयेणेकस्यानेकसंश्रयः । पद्मं सुक्ला गता चन्द्रं कामिनीवद्- 
नप्रभा ॥ इति । प्रृते तु पयौयेगैकस्यानेक श्री दवृत्वेनैवानेकसंश्रयस्तथापरश्री- 
इरणयतमानलेनापीति विषः ॥ 

अथेवं कुचवणैनोत्तरमालिङ्गनं सपाय क्रमागतं चुम्बनं संपादयितुं श्रीरामः 
सीतां प्रति श्रीकृष्णो राधां भ्रति वा त्कपोलपालिमेव तुरीयपुमथापादकतुरीया- 
श्रमप्रदृत्तियोग्योद्ग्दिक्वेनोत्मक्षते- 

कपोरुपाि तव तन्वि मन्ये 
खावण्यधन्ये दिशमुत्तराख्याम् । 

विभाति यस्यां रुकिताटखकायां 
मनोहरा वै-श्रवणस्य रक्ष्मीः ॥ ९ ॥ 

कपोलेति । हे तन्वि कृदाङ्गि। एवेन निरुकगाढालिङ्गनासदिष्णुत्वेन सौकुमा- 
यौविश्षयः सूचितः । तथां हे लावण्यधन्ये । मौक्तिकसदशकान्या ख्याते इयर्थः ५ 
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एतेनोत्तमतमलं योतितम् । तवं । इमामिदयध्यादारस्वु वक्तुस्तदेकासक्ततेनानव- 
धानतायोतकतया रसैकपोषकलाद्भण एव । तथा चाङ्कलिनिर्दैशः प्रलयक्षत्ेन तस्यां 
व्यज्यते । कपोरपारि कपोरस्थलीम् । उत्तरा्यामुदकसंज्ञां दिरमेवाहं मन्ये 
तकंयामीति योजना । कुत इयत आह-विभातीदयादयुत्तरार्धेन । यस्यां कपोल- 
पालो । पक्षे निरुक्तदिदि । लितेति । ल्किता; सखन्दरा अलकाशर्णकुन्तला 
यस्यां सा तथा पक्षे लठिता रम्या भल्का कुबेरनगरी यस्यां सा तथा । एता- 
ददयामिदयर्थः । अत एव वे निशितं श्रवणस्य कर्णस्य । पक्षे पदेक्यम् । कुबेरस्य । 
(करंनरेरो वैश्रवणः इयमरः । लक्ष्मीः शोभा । पक्षे संपत् । मनोहरा रम्य- 
तमा । विभावि परिस्फुरतीति संबन्धः । तस्मात्कपोलनचुम्बनं देहीदयारायः \ इद 
हेतूतप्रक्षा तद्धटको भङ्गश्टषश्चारकारः । शेषं तु प्राग्वदेव ॥ 

एवं संपादिते सति निरुक्तरा्रावातृ्ि सकटसंभोगे रत्रयन्तरे पुनलील्या 
प्रणयकुपितां सीतां श्रीरामो राधां श्रीकृष्णो वालक्ष्य तत्रसादनाथं तस्ियसखीं 

श्रति तद्टीकपारवदय खस्य वर्णयति- 

नीवीं नियम्य शिथिखामुषसि प्रकारा- 
माखोक्य वारिजदशः शयनं जिहासोः। 

नेवावसोदति कदापि च मानसान्मे 
नासेः प्रभा सरसिजोदरसोदरायाः ॥ १० ॥ 

नीवीभिति। अयि प्रियाप्रियसखि, उषसि प्रातः । प्रकाशं सौरालोकटेशमा- 
लोक्य दष्ट । शिथिलां पूर्वरा्रो खरतार्थमोत्छुक्यात्खत एव च्युतां नीवीं खजध- 
नवसनग्रन्थि नियम्य वामकरेण संरुध्य । रायन निद्रायुकूखावस्थानं जिदासोस्य- 
्तमिच्छोः । एताददया वारिजटशः पद्माक्ष्याः । अतएव । सरसिजेति । सरसिज 
कोकनदमेव प्रकृते वक्ष्यमाणसारखयवश्चद्राद्यम् । तख यदुदरं मध्यभागस्तख 
सोदरा साददयाविशयात्पहोदरभगिनीसमा । तस्या इयर्थः । एताददेया नाभेः 
रारीरमध्यम्रन्येः प्रभा कान्तिः । मे मम मानसादन्तःकरणात् । पक्षे खरोविशे- 
षात् । कदापि च कदाचिदपि । नैवावरोहलयपगच्छतीलयन्वयः । नामे; खभावतो 
निन्नतमलगोरत्रावताकारतादिना कमल्मध्यगतपीतवणेकर्थिकासाम्यान्नीवीनिरो- 
धननियोजितकराङ्स्या रक्तकान्तिमण्डिततेन कोकनदीयल्ावभासयोग्य्लाच पुनः 
सखुरतोत्कण्ठ्यजनकलेन तद्िलक्चणश्रभानुभवस्य संस्कार दाव्यौत्सूर्योदयवराद्रद्यनौ- 
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चिदेनोत्सुक्यपोष्कलत्याच ततप्रभायाः स्मृतिद्वारा निरुक्तनायकचित्तान वरोदष्वनि- 
तनिसु्तनायिकाविषयकाभिलाषपरिपोषकतैवेति कदापि चेति पदैः सूचितम् । 
तस्मात्वं शीघ्रमेव तां प्रसादयेदयारायः । अत्र मानवती परक्रेता । ीखावती तु 
स्मृता मध्या खकीया परकीया वा नायिका । उत्सुको नायकः । विप्रलम्भः 
श्द्धारः । छुप्तोपमा खभावोक्तिश्वाठंकारः ॥ 

अथ तत्सौजन्यमुपन्यस्ति-आलीष्वियादिद्वाभ्याम् । 
आलीषु केटीरभसेन बारा 

मुहर्ममारपमुपाटखपन्ती । 
आरादुपाकण्ये गिरं मदीयां 

सोदामनीयां सुषमामयासीत् ॥ १९ ॥ 
आटीष्विति । बाला । अत एव । प्रथमचरणशेषः । ममालपं मद्धिलासी- 

यमाभाषणम् । सोदामनीयां (तडित्सौदामनी इयमरादधिदुत्संबन्िनीम् । सुष्रमां 
सुषमा परमा योभाः इदयपि तदुक्तर्विंलक्षणचापत्यन लोकोत्तरकान्तिमिदर्थः । 
अयासीदगमत् । एवं च लजातिशयः सूचितः । भत्र जिता मध्यादिनौयिका । 
रोषं तु प्राग्वदेव । उपजातिकत्तम् ॥ 

सुधेव मन्तु परिकल्प्य गन्तुं 
मुषेव रोषादुपजस्पतो मे । 

उदश्रुचञ्चन्नयना नताङ्गो 
[ गिरंन कां कामुररीकरोति ॥ १२॥ 

मुधेवेति । व्यर्थमेव । मन्तुं भागोऽपराधो मन्ुश्व' इसयमराद्रोषम् । उदिति । 
उद्रतान्यश्रूणि याभ्यां ते तथा अतएव चश्चती चपले तादशे नयने यस्याः खा 
तथा । अतएव नतेति । कां कामपि गिरं नोररीकरोति नैवोचारयतीति योजना । 
वर्तमानप्रयोगात्रमसुरीलं योते । चकारेवि भूतार्थकपाठेऽपि वक्तु भाषणक्ष- 
णान्यवहितप्राकक्षणावच्छिश्नवेन तत्सांगद्यात्तादभ्यमेवेति तत्त्वम् । अत्र खिन्ना 
मध्यादिनायिका । टुप्तोपमा । इतरत्सर्वं प्राक्तनमेव । उयेन्द्रवजरावृत्तम् ॥ 

ननु भमांसपाश्चालिकायास्तु यनच््रलोटेऽङ्गपल्लरे । ल्ञाय्वसिथग्रन्थिशाटिन्याः 
च्याः किमिव रोभनम् ॥* इलयादि श्रीमद्रासिष्टाद्युक्तरीदया श्रीमद्धिविवेकिभिरेव 
भाव्यम्, किमनेन पामरजनसाधारणेन तदोत्कण्य्येनेवि सख्याशयमाशङ्ख सामा- 
न्यव्याप्या तां प्रयाद- . 
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तदवधि कुशी पुराणराख- 
श्रुतिहातचारुविचारजो विवेकः । 

यदवधि न पद् दधाति चित्ते 
हरिणकिरोर्टगो दशाोर्विखासः ॥ १३ ॥ 

तदवधीति । श्रीराम एव हे सखि, विवेकः कुशली क्षेमशाटी तदवध्येव 
तावत्कालमेव । न तूर्वैमिदया्थिकम् । किमवधीति तदाकाह्टितं पूरयति-यद्वधी- 
त्युत्तरार्धन । हरिणेति साभिप्रायम् । कुरङ्ग श्चावाक्ष्या इयर्थः । तत्रापि टयोः, न तु 
दशः। तत्रापि विलासः, न तु भासः । एतेन सायुरागापाङ्गतरज्गितं तच व्यज्यते । 
स यदवधि चित्ते नायकमनसि पदम् । चरणोपलक्षितं खसंचारमिति यावत् । न 
दधाति तदवधीलयादि पूत्रैण संबन्धः । ननु नह्यापातिकलो किकविवेकमात्रेण काभि- 
नीविषयकः कामः श्ाम्यलयतो निरुक्तविवेकं विशिनष्ि--पुराणेति । उत्तरोत्तरा- 
पिक्यध्वननार्थं शाखरादिग्रदः तासामपि दातं तस्यापि चाररपक्रमादितात्प्यावधार- 
णपू्वेकः, न लापातिकः। !शतवारवि चार" इति पाठे तु “आब्रत्तिरसङृदुपदेशावः 
इत्यधिकरणार्थो बोध्यः । एतादृशो यो विचारः प्रमाणाुप्रादकलो किकादियुक्युहा- 
पोदस्वतो जायत इति तथेयर्थः । दैदशोऽप्यसौ तावदेवायुष्मान्यावन्नोक्तकयाक्ष- 
चछटास्तिरतः सेव शीघ्रं लया प्रसादनीयेदयाश्यः । उक्तं हि--"अनुरकताङ्गना- 
लोललोचनालोचनाकृवि । खस्थीकतु मनः शक्तो न विवेको महानपि ॥ इवि । 
अत्र विवेकस्य निरुक्तजन्यतोक्तया निदसिद्धविवेकाख्यसार्वच्यरक्तेः श्री्टृष्णस्य 

व्युदासः सूचितः भ्रीरामस वु बहद्वासिष्ठोक्रीदया सनत्कुमारदत्तावरणागमनशा- 
पाङ्गीकरणलक्षणभक्तानुग्रदणादिमचुष्यनाय्यलीलानटनपाटववतेन तदुचितमेवेति 
न कोऽपि शङ्ावकाशः । इद हरिणेदयादो परिकराङ्करादिरलंकार एवाधिकः । पर- 
कीयामध्यान्तरा नायिकादिकं तु सवं प्राग्वदेव । श्रीकृष्णे मोहावर्णनात् ॥ 

अथोत्कण्व्योत्न्यच्छीरामस्तावजिरुक्तसखीसमश्चमेव खमनोरथं प्रथयति-- 
आगतः पतिरितीरितं जनैः 

द्ण्वती चकितमेदय देदटीम् । 
कोमुदीव शिशिरीकरिष्यते 

लोचने मम कदा सुगेक्चषणा ॥ १४॥ 
आगत इति । भो भवैदारिके सीते, तव पतिः श्रीरामस्वन्मन्दिरं प्रययमा- 

गत इति जनैः सखीजनेरीरितं कथितं वाक्यजातं ण्वयेव सती, न तु श्ुला ४ 
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तेनादरातिश्चयो योद्यते । अत एव चकितं यथा सखात्तथा । देहलीम् । प्रल्युद्रमभ- 
विधया मन्दिरदारान्तःप्रदेशस्थटीं प्रत्यर्थः । एतेन भर्यादातिशयः सूचितः । 
एवं चकितपदेनोत्कण्ठ्यातिशयश्च । सृगेति । हरिणाक्षी जानकी । तेन लोचनयो- 
श्चाश्चव्यायिक्याष्टालसोत्कर्षो व्यज्यते । कौमुदीव शरद्राकाचन्दिकेव मम लोषने 
कद् शिशिरीरूरिष्यत श्टयन्वयः। एतेनाशसाधिकयं प्वन्यते । अत्र पतिपदात्ख- 
कयेव मध्योत्कण्ठिता नायिका । स एव नायकः । विप्रलम्भः ङ्गारः । चपरा- 
विशयोक्तिः पूर्णोपमा छप्तोपमा चालंकारः । रथोद्धताएत्तम् । तदुक्तम्--शरा- 
ज्नराविह् रथोद्धता लगोः इति ॥ 

नन्वेवं जानक्याः प्रत्युद्रमादिसंप्रदायः कदाचिदनुभूतः किंवा कामुकतया 
केवलसुक्ष्यत इद्याराज्ल प्रागेवं प्रयदमनुभूतमेवेति श्रीयमस्तत्सखीं प्रति यथा- 
वृत्त निवेदयति- 

१ 

अवधो दिवसावसानकाङे 
भवनद्वारि विलोचने दधाना । 

अवलोक्य समागतं तदा मा- 
मथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥ १५॥ 

अवधाविति । भो सखि, तदा निरुकरमानावस्थापू्वैकाङे । रामा । रमयते खा 
रामा । रूपलावण्यादिभिः शरीरधर्मैः पातिव्रलयादिभिर्मनोधमश्च तद्दस्षीकरणनिपुणा 
वेदेदीयर्थः। एतेनायुपेक्षणीयत्वं योदयते । दिवसेति । सार्यसमयकूप इति यावत् । 
अवधो । “अवधिस्त्ववसाने स्यात्वीन्नि काठेऽपि चावधिः" इति विश्वादन्तःपुराना- 
गमनप्रयोजकपरिसमाप्ताविद्यर्थः । एतेन खस्य तस्याश्च धार्मिकतवं ्वन्यते । भव- 
नेति । शुद्धान्तद्वार इव्यर्थः । विलोचने दधाना । नेत्रे तरस्थीकुबाणा सतीति 
यावत् । मां समागतमवलोक्य । अथ तदुत्तरक्षणावच्छेदेनेव, न तु किंचिद्दिमू- 
द्यापि । एवं च श्रीयतिशयः सूचितः । विकसदिति । एतेन वद्नेऽर विन्दत्वं 
व्यज्यते । तेन तत्काले तद्िकासादद्धतरसेन लोकोत्तरानन्दो ध्वनितः । तस्मात्व- 
याधुना तत्प्रसादना्थं यतितन्यमेवेति भावः । इह स्मथमाणा अनुकूला वर्तमानां 
मानवती खकीया मध्यैव नायिका । उत्सुको नायकः । विप्रलम्भः शङ्गारः । काव्य- 
यखिङ्गमलकारः ॥ 

अथ (न प्रयेव श्रीरामः सीतायाः श्रीकृष्णो राधाया वा सप्र वश्नी- 
भाग् त° ६ 
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करणप्रयोजक खोत्कण्ठययोतकखविषयकतदनुरागोत्कस्यमपि प्रकटयति-- वक्षोजा- 
्रमियादिभिचन्िमिः- 

वक्षोजाप्रं पाणिनामदय दूरं 
यातस्य द्वागाननान पभियस्य । 

श्रोणाग्राभ्यां भामिनी खोचनाभ्यां 
जोषं जोष जोषमेवावतस्थे ॥ १६ ॥ 

वक्चोजाय्रमिति 1 दे सखि, कदाचिदेकान्ते वक्षोजाग्रं कुचाभ्रम्, न तु 
कुचौ कुचं वा । तेन विनोदः सूचितः । पाणिना करेण । आसद्य । ईषत्स्पृष्ठ- 
यर्थः । द्राक् । श्राह सपदि इतेः इयमरच्छीघ्रमिदय्थैः । दूरे यातस्य तत्रापि 
प्रियस्य प्ीतिबिषयस्य । ममेदयथैः । एतेन वक्ष्यमाणरोषसय प्रणयमूलकत्वं योते 1 
आननान्जं मुखचन्द्रं वदनकमलं वा । भामिनी निरक्तचू चुकस्परतः प्रोदीप्तका- 
मपूर्तैः कोपना । पूरवोक्तनायिकेति यावत् । रोणेति । अरुणकोणाभ्यामिदयर्थः । 
एवं च हार्दस्य कोपापनेवहिः प्रभापि व्यञ्जिता । एतादशाभ्यां खोचनाभ्याम् । जोषं 
विनोदानुसंधानात्मथमं सुखं यथा स्यात्तथा । ततः जोषं किमथ निकटमभिसर्तन्यं 
न वेति संदेदात्तष्णीं यथा तथा । पुनः । जोषमेव किमनेनेदं मन्मदनोरहीपनं विधाय 
तदपूरणमयुक्तं क्रियत इवि धिगेनमिति मयादोद्धनध्वननं च यथा तथेवावतस्थ 
इदयन्वयः । (तूष्णीमथं सुखे जोषम् इदयमरः । “जोषं सुखे प्रशंसायां तृष्णीं लद्भ- 
नयोरपिः इति कोशान्तरमपि । यद्वा जुषित्वा जुषित्वा पुनः पुनः संसेव्येयर्थः। 
शेषं तु प्राग्वदेव । तस्मात्वया दूरं नव स्थातव्यम् । किं तु तत्प आगदय मद्र 
तिसंपूर्तिरेव विधेयेदयाशयः । अव्र ्चुन्धा मध्या खकीया परकीया वा नायिका 1 
विनोदी नायकः । संभोगः द्वारः । छषोऽटकछारः ॥ 

गुरुभिः परिवेद्ितापि गण्ड- 
स्थटकण्डूयनचारुकेतवेन । 

द्रद् रितहेमबाहुनाखा 
मयि वाखा नयनाञ्चरं चकार ॥ १७॥ 

गुरुभिरिति । श्वभ्रूप्रशतिभिः । पूज्येरिर्थः । परिवेष्टितापि । अभिव्यापा- 
पीटयर्थः । “परिवेशिताः इदयपि पाटः 1 अपिनानुरागातिशयो व्यज्यते ! गण्डेति । 
कपोरपालिकण्डुपनयनरक्षणरम्य मिषेणेति यावत्। एतेन चातुयीतिश्चयः सूचितः। 
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दरेति । ईषस्प्रकाशितकूपरोष्यकश्चकयनात्रतभुजकनकपुण्डरीकवृन्तेदयर्थः । एतेन 
सरताभिरखाषः सौन्दर्योत्कर्षश्च योते । एतादश्ञी वाला निरुक्नायिका मयि 
नयनाश्चलं लोचनपष्टवम् । संभोगदानसूचकं कटाक्षमिदयर्थः । अत्र डप्तोपमा- 

टंकारः । अन्यत्सवं प्राग्वदेव ॥ 

गुरुमध्यगता मया नताङ्गी 
निहता नीरजकोरकेण मन्दम् । 

द्रकुण्डटखताण्डव नतश- 
रुतिकं मामवलोक्य ध्रूणितासीत् ॥ १८ ॥ 

गुर्विति । अत एव । नतेति । मया । नीरजेति । कमलमुकरुटेनेयर्थः \ 
त्वत्कुचतोऽयं न्यूनोऽधिको वेति परीक्ष्यतामिति विनोदो योलयते । मन्दं निहता 
अन्थैरविज्ञातं यथा तथाभिहतेलर्थः । एतादृशी सती सा । दरेवि । ईषत्तारद्भ- 
नटनं यथा तथा । नतेति । नम्नश्रूवद्धिकं च यथा तयथेलयर्थः । क्रियाविरोषण- 
द्येनानेन क्रमादविगविनयो ध्वनितौ । एवं मामवलोक्य घूर्णिता कमिता । 
एतेन किमिदमकायंसमीषयेव प्रक्षावद्धिरपि मवद्धिरिदाक्षेपो ध्वनितः । अत्रापि 
ूपकमल्कछारः । शेषं तु प्राग्वदेव ॥ 

एवं संप्ररितसख्युपदेरादागतां सीतां प्रति श्रीरामो राधां भ्रति वा श्रीकृष्णः 
किंचिदुपालमते- 

विनये नयनारुणप्रचारा 
प्रणतो हन्त निरन्तराश्रुधारा । 

अपि जीवितसंशया परयाणे 
नहि जाने हरिणाक्षि केन तुष्येः ॥ १९ ॥ 

विनय इति । अयि हरिणाक्षि, त्वयि मया विनये कृते सति तव । नय- 
नेति । अरुणदय रोणवर्णसय यः प्रचारोऽदणग्रचारः । नयनयोरशस्णप्रचारो याः 
सा तथा । कुपिता भवसीदर्थः । तर्हिं विनयकापय्वसंभवभज्ञको नमस्कारः काये 
इद्यत्राद--प्रणतानिति । हन्तेति खेदे । निरन्तरेति । निरन्तरमश्रुधारा यसाः 
स्रा तथा । रुदिता भवसीदयर्थः । तद्यपेक्ष्येयत आह-अपीति । प्रयाणे भया- 
गमने क्रियमाणे सति तु । जीवितेति । जीवितस्य संशयो यद्याम् । एतादज्ी 

संदिग्धजीवितापि भवसीदयर्थः । अतस्त्वं केनोपायेन तुष्येः संतुष्यसीयदं नहि 
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ने नैव जानामीति योजना । एतेन मोग्ध्याद् घेर्यानुरागा व्यज्यन्ते । श्रसाराः?, 
धाराः, “संशयः, इति पाठे तु तव भवन्तीयायध्याहूयेव योज्यम् । शेषं 
कार्थमेव । अत्र मध्या संबोध्या सखकीयादिरेव नायिका । डप्तोपमालकारः । 
त्तमेवान्यत् ॥ 

हत्थमुपाखम्भवाक्येन पुनः कुपितायां सीतायां राधायां वा सदां श्रीरामः 
कृष्णो वा तत्पनिकट एवानत्पखिन्नत्वेन प्रसुप्तः सन्खप्रे तां तथाविधां टष्टासो 
बुद्धः खनिकटस्थितामिव मूर्तिमतीं निद्रा प्रकल्प्य निरुकनायिकासंभाषणलाभ- 
नकत्वेन तां सोति- 

अकरुण सृषाभाषासिन्धो विमुख ममाञ्चलं 
तव परिचितः सेहः सम्यड्रयेत्यभिघायिनीम्। 

अविरलगलद्वाष्पां तर्न्वीं निरस्तविभूषणां 
क इह भवतीं भद्रे निद्रे विना विनिवेदयेत् ॥ २० ॥ 

अकरुणेति । हे भद्रे वक्ष्यमाणनायिकासंभाषणसुखदातृत्वेन कल्याणि निद्र, 
न्वीं निसर्गकृशाङ्गीम् । प्रेयसीमिदयर्थः । एतेन प्रकरृतप्रणयप्रकोपप्रकषप्राकय्ये 
युक्तविरदवैवर्यकादयातिशयस्य केमुयसिद्धत्वं ध्वनितम् । कोऽलोकिकगुणक- 
मेतनादिसाधारणः पदार्थः । भवतीं विना त्वामन्तरा विनिवेदयेत् । विशेषेण 
क्ष्यमाणभाषणपूर्वकृत्वलक्षणेन तत्रापि नितरां बहुकालम् , न तु क्षणमात्रं वेद- 
।उज्ञापयेदिदयर्थः । मां प्रतीति रोषः । न कोऽप्यन्यचिभुवनेऽपीटयाथिकम् । ननु 
इयत एव भवता भवस्ियाप्रायः सततमेवेति कोऽत्र मया खप्रतो विशेषः 
[पादित इवयतस्तां विधिनशि-भकरुणेदयादिना न्रिभिः । रे अकरुण । एवं च 
थमेतावत्कारुं मतप्रसादनोपेक्षा खानुमानेन मन्मथन्यथाविदापि भवता भावि- 

दयाक्षेपः सूच्यते । न च मया त्रत्मियसखीप्रार्थनाशचतमेव तस््रसादनाथ कतम् , 
। तूपेक्षापीाक्षेप्यम् । अप्रामाणिकललादिदयाह-- सषेति । एतेन धूरतत्वं ध्वन्यते । 
तेन्धुपदेन तकालिकानाश्वसनीयवचनत्वं माधुयेगन्धविधुरत्वं च । अत एव 
वं ममाश्चङ बलात्कारेण धृतं वसनप्ष्टवं विसुधेति संबन्धः । अदो ज्नेदादेव 
पयाश्चलो धृतः, न तु बलात्कारेणेदत्राह-तवेवि । मया तव ज्ञः सम्य- 
परिचित इत्यभिधायिनीं वदन्तीमिति योजना । एतेन यदि सम्यक्ज्ेदः 
यातत कथमेतावत्काल विरहः सुसदः स्ादिद्यादितकंस्तक्येते । तेन परमति- 
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रस्कारो व्यज्यते । अतएव अविरकेति । सततस्खलदश्रुधारामिद्य्थः । एते- 
नालयसह्याधित्वं ध्वन्यते । तत्रापि “धनेन कान्ताम्" इ्युक्तेनवभूषणसमीहाया 
नवोटाचेष्टातवोक्तश्च मया चूडामण्यदिभुष्रणस्य प्रदाने कृतेऽपि नेव प्रससदेति 
व्यनक्ति निरस्तेति । ऋजवस्तु दयक्तस्वाङ्गीनाभरणामिति विवरिष्यन्ति । इह 
कुपिता खीयादिर्मध्येव नायिका । तत्परो नायकः । खप्रो व्यभिचारी भावः ! 
विप्रलम्भ एव श्ङ्गारः । परिकरकाग्यलिङ्गादयोऽलकाराः । हरिणीवृत्तम् । तदु- 
्तम्--^रसयुगदयेन्सो श्रो स्लौ गो यदा हरिणी तदा' इति ॥ 

अथेवं व्रेयोवाक्यमाकण्यं तल्ेमदाव्योवधारणेन सदयः सुप्रसन्नया प्रेयस्या सह 
यथेच्छं सुरतसुखमुपथुज्य प्रातः सकलल्लानप्राक्रालिकङृयोत्तरं सरयू कालिन्दीं 
वा स्रातुमागतां सीतां राधां वालक्ष्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा तदर्थमेव तत्रैवागतः 
संस्तीरवर्तिन्यास्तस्याः खव्रियदशनेनातिप्रसन्नं वदनारविन्दं तथा विकासोन्मुखं 

नीरवर्तिं कमटं प्रयपि मकरन्दलोभवशादुभयच्रापि धावमानां भ्रमरकरिरोर- 
रणिमवलोक्य तन्मोरध्यं खमनयेव वर्णयति- 

तीरे तरुण्या वदनं सटासं 
नीरे सरोज च मिलद्धिकासम् । 

आलोक्य धावस्युभयत्र मुग्धा 
मरन्दद्धुब्धाठिकिशोरमाखा ॥ २९ ॥ 

तीर इति । रे मनः, इयमलिकरिंगोरमाला मुग्धा भ्रान्ता भवति । तथा त्वं 
मा भव। किंतु विवेकेन स्वरमण्यानन एव संसक्तं भवेति भावः । कुतोऽस्य 

भ्रान्तिरवधाय॑त इति चेत्तव्राहद-यत इयं तीरे तरुण्याः सदस वदनं नीरे मिल- 
दिकासं सूर्यादयवशात्प्ाप्तसंपुष्टभावं सरोजं चालोक्य मरन्दटन्धा सल्युभयनच्रापिं 
धावतीति संबन्धः । अत्र किशोरपद् हि धरमयोग्यतार्थम् । एवं च तदानने पद्या- 
न्युनानतिरिक्तवं व्यज्यते! शद मध्या मुदिता खकीया परकीया वा नायिक्छा । 
हृष्टो नायकः । कृटाक्षादिसंभोग एव ्नारः । भ्रन्यादिरलकारः । यदेकदा 
अलिकिशोरमालाया रेककालिकोभयकर्मकधावनक्रियासंभवविभावनमधेजरतीया- 
नोचिल्यच्रत्त्यस्तु कालमेदेन तदयदा प्रथम सौरभ्यायाधिक्यलक्षणपद्यिनीजा- 
लयधर्मतः सीतादिमुखे धावल्यसौ तदा तत्रापि नेत्रादिपद्मवेधम्यघटकांशदशनत- 
स्ततः पराद्य पुनः सरोजे धावति तत्रपि ताटक्सागन््याङाभत्ततोऽपि पुनः 
पराव्रूय तत्र धावतीदयतः सेदेदादिरेवासाविति रहस्यम् ॥ 



८२ भामिनीविरखासे 

ततः श्रीकृष्णः कुल्लादौ निरयन्यां गोपयुवतिमुपमुज्य राधिकासंकेतितमालती. 
कुजे निशीये समागतस्तया प्रत्युद्रमनादिना सत्कृतश्च, तदनन्तरं राकाचच्िकायां 

तमाटिन्गितुं तत्स्कन्धे संस्थापितापि निजमुजकल्पलतामन्नरी तद्वक्षसि खशत्रुभूत- 

गोपयुवलयन्तरकरृतगाढालिङ्गनप्रस द्गसंपजमोक्तिकघ्षग्जनितत्वगादिनिकोचनचिहमव- 
रोक्य सद्यःकुपितया तया ततक्षणादेवाक्र्टेति कविस्तत्कोपचापल्यं प्रकारशयति- 

वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनी- 
हारलक्ष्म दयितस्य भामिनी । 

असदेशाविनिवेरितां क्षणा- 
दाचकपे निजवाहुवह्टरीम् ॥ २२॥ 

वीक्ष्येति । भत्र कामिनील्युक्तचिहटेत्वर्थम् । एवं दयितपदं प्रियत्वस् चना- 
तदंसदेशे खवाहक्तानिधानयोग्यताष्वननार्थम् । तदद्रछ्टरीपदमपि तस्ामति- 

सोकुमा्ययोतनार्थमेव बोध्यम् । स्पष्टमेवान्यत्। इद परकीया मध्या खण्डिता 
नायिका । व्चको नायकः । विप्रलम्भः शङ्गारः । टुप्तोपमादिरल्कारः ॥ 

एवं कुपितायां राधिकायां सयां तप्प्रसादनार्थमन्येदुसखत्सखीं समुत्कण्टयितुं 

श्रीकरणस्तष्टीला एव सुरतादिकूपाः स्मृत्वा संवर्णयति-दरानमदिदयादिचतुभिः । 

द्रानमत्कधरवन्धमीष- 
न्निमीणितसिग्धविखोचनाज्ञम् । 

अनल्पनिःश्वासभराटलसाङ्ग 
स्मरामि सङ्ग चिरमङ्गनायाः ॥ २३॥ 

द्रानमदिति । अत्र प्रतिपयं हे सखीति संबोधनाध्यादारो बोध्यः । अद- 
मङ्गनायाः प्रकृताया राधिकायाः सङ्ग संभोगं चिरं स्मरामीति योजना । तच्र हें 
द्योतयितुं विशिनष्टि-द्रेदयादित्रिभिः । दरमीषदानमन्ती कंधरा “शिरोधिः 
कंधरेलयपि' इदयमराद्रीवा यत्र तादशो बन्धः पुरुषायिताभिधः सुरतर चनाविशेषो 
यस्मिस्तत्रैव तत्संभवात्तमियथैः । अत एव । ईषदिति । ज्लिग्धपदेनानन्दाश्रुखद्धावो 
व्यञ्यते। किचेतोऽपि तत्र विपरीतरतत्वमेवेति व्यनक्ति--अनल्पेति । अङ्ग 
शरीरम्, न तु दस्तायवयवाः । तस्मादेतारगनुपमयुखदां तां त्वं द्रतं प्रसादयेवे- 
दयाकूतम् । इद स्रयेमाणा प्रमत्ता मध्या परकीयेव नायिका । प्रकृता तु कुपितैव । 
उत्कण्ठितो नायकः । विप्रलम्भः शङ्गारः । उक्त एवालकारः ॥ 
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रोषावेशान्निगत यामयुग्मा- 
देत्य द्वारं कांचिदाख्यां गरणन्तम् । 

मामाज्ञायवायया कातराक्षी 
मन्दं मन्द मन्दिरादिन्दिरेव ॥ २९ ॥ 

रोषेति । कोपवेगाननिगतं बहिगतम् । ततो यामयुग्मात्रदर्द्यादनन्तरम् ! 
दवारं तन्मन्दिरद्ारमेयागदय । कांचित्तत्सखीं प्रयाख्यां निरुक्तमद्रोषक।रणक- 
थाम् । गृणन्तम् । जलत्पन्तमियर्थः । एतादृशं मामाज्ञायेव निरक्तराब्दलिङ्गेन 
ज्ञात्वेव । कातराक्षी प्रकरृेतमद्रोषवशाद्धीतचकितखोचना रयेलर्थः । मन्दिरद्रया- 
गारादिन्दिरेव लक्ष्मीरिव सवाशरम्या मन्दं मन्दमाययावीषद्रहिराजगामेयन्वयः । 
एतेनाजवोत्कण्व्यमीतिप्रीतिप्रणलयादयो योदन्ते । अच्रोःुका मध्या परकीया 
नायिका । उपमालकारः । शेषं प्राग्वत् । शाठिनीडृत्तम् । तदुक्तम्--““रालि- 
न्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिखोकैः" इति ॥ 

हदये छतरोवखानुषङ्गी 
मुदुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 

प्रियनामपरे मुखे सखीना- 
मतिदीनामियमाद्धाति दष्िम् ॥ २५॥ 

हृदय इति । अनुषद्गः संवन्धः । सखीनां मुखे त्वस्ियः श्रीकृष्णः समागत 
इति प्रियनामपरे सति । इयं बुद्धिस्थत्वेन प्रयक्षा राधिक्रा । तत्रेल्यध्यादारः । 
निरु्कसखीमुख इयर्थः । अतिदीनां टष्टिमादधाति, न त्वादधाविति योजना । 
तेन खस्य रसपारवदयाद्तमपि तदरृत्तं वर्तमानमिव भातीति ध्वन्यते। एवं च 
तस्या विरहलीलोत्कर्षैः प्रतिबोधितः । तेनास्यां सोदाद।विशयः सूचितः । इद 
विरहिणी नायिका । रोषं तु पूर्ववदेव । काव्यलिङ्गमलकारः ॥ 

इत एव निजाटखय गताया 
विनताया गुरुभिः समाव्रतायाः । 

परिवतितकधरं नतश्च 
स्मयमानं वदनाम्वुजं स्मरामि ॥ २६॥ 

दत पतेति । पुयेवर्तिदेशत एव । वैनत्ये हेतुः--गुरुभिरिवि । "वनिताया? 
इति पारस्तु सरल एव । एतादृद्या राधायाः । परीति । वठितप्रीवम् । नतेवि १ 
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नते श्रुवौ यत्र । अत एव सयमानं सितयुतम् । एतादशम्। वदनेति । सुखा- 
उ्जमिदयर्थः । एतेन ही प्रयो योस्येते । इद सलजोत्कण्डा नायिका । ट्नोपमा- 
दिरटकारः । रोषं प्राग्वत् ॥ 

अथ निरक्तसखीसमक्षमेव वसन्तागमव्यज्ञकमल्यानिलादयुरीपनविभावासहि. 
ष्णुतां कथयन्श्रीकृष्णो राधिकराप्रस्रादनत्वरां सुचयति-- 

कथय कथमिवारा जायतां जीविते मे 
मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः। 

अयमपि खद्धु गुञखजन्मञ्जु माकन्दमोखो 
चुरखुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥ २७ ॥ 

कथयेति । अयि सखि, मे जीविते न तु धनादौ । तेन त्याधुना तस्रसा- 
दने विलम्बङेशोऽपि न कायं इति व्यज्यते । आशा संभावनापि । तेन वस्तुत- 
स्तन्नेव स्थासखतीलयतिवेक्कव्यं ध्वन्यते । कथमिव जायतामिति त्वमेव कथयेति 
संबन्धः । किमिति तत्संरायस्तत्राह-मलयेदयादिना । तेन तेषु दादकतानुमितं 
विषसंप्रक्तत्वं ध्वन्यते । मलयाचलचन्दनसंबन्धित्वेन श्ीतादिमक्वं तविनाभाव- 
सिद्धमिति बोध्यम् । भत एव विरदिणो मे । कतान्ताः (कृतान्तो यसुनाभ्राताः 
इदयमरान्ग्रयवः । एतारशा वाताः पवना वान्ति । प्रसरन्तीदयर्थः । न केवल- 

मेतावदेव किंत्वन्यदपि तथेति कथयति-अयमपीति । अयं प्रल्यक्षश्वश्चरीको 
भ्रमरोऽपि माकन्दमोखो प्रफुद्टा्रशिखरे मन्न मधुरं गुञ्न्सन्मदीयां चेतनां 
“प्रतिपञ्ज्तप्िचेतनाः इदयमराद्िवेकसाधनीभूतां बुद्धिमपि चुलकयलयाचामति 
खत्विति योजना । एवं च विवेकसामग्या अप्यभावः सूचितः । तस्मात्त्वया 
त्वरथेवासौ प्रसादनीयेवेदयाशयः । अच्र कुपिता मध्या परकीयैव नायिका । 
विरही नायकः विप्रलम्भः शङ्गारः । काव्यटिक्गादिरलकारः । माठिनीव्त्त 
मिदम् । तदुक्तम्-^ननमयययुतेयं माछिनी भोगिलोकैः इति ॥ 

पुनसद्रीखान्तरमेव श्रीङृष्णस्तत्सखीं प्रति कथयस्ततप्रसादन एव तवरयति-- 

निरुध्य यान्तीं तरसा कपोती 
करूजत्कपोतस्य पुरो दधाने । 

भयि सितारं वदनारविन्द् 
सा मन्दमन्दं नमयांवभूव ॥ २८॥ 
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निरुध्येति । हे सखि, कदाचियान्तीं पलायमानां कपोतीं पारावतः कलरवः 
कपोतः* शदयमरात्कलरवाख्यां पक्षिणीं निरुध्य कराभ्यां धृत्वा । कूजत्कपोतसय । 
सुरतार्थं रुतविरषं कुर्वतस्तद्ध वुरिवयर्थः । पुरोऽग्रभागे दधाने स्थापयति । एता- 
दशे मयि सतीति यावत् । सा पूर्व॑प्रकृता राधिका । स्मितेति । स्मेरसुधयाति- 
लिग्धीकृतमि दर्थः । एताटशम् । वदनेति । मुखकमलम् । मन्दमन्दं शनैःशने- 
यथा स्यात्तथा । नमयांवभूव नम्रीचकारेति संबन्धः । एतेन तस्या अपि तात्कालि- 
कसुरतौत्कण्ठ्यं संपन्नमिति व्यज्यते । तस्मायथाधरुनाप्येवं सखात्तथा भवदा अवयं 
भावनीयमिति भावः । इद लीलाशाछिनावेव स्यमाणनायिकानायकेों । परकृतौ 
तु तां कुपितावियुक्ताचुक्तावेव । विप्रखम्भ एव -शग्ब्रार्ः । यद्यपि स्मयमाणस 

तस्य संमोगारम्भरूपस्य संभवेऽपि वतैमानत्वामावात् ड्प्तोपमादिरल कारः ॥ 

अथेकविंशतिश्टोकवर्णितवद्नां सीतां प्रति श्रीरामः पूर्वश्टोकष्डीया संपे- 

पितसखीप्रार्थनतैरभिसतां राधिकां प्रति श्रीकृष्णो वा सायं तद्दनख राका- 
निदाक्ररत्वध्वननेन परितोषयति- 

तिमिरं हरन्ति हरितां पुरःस्थितं 
तिरयन्ति तापमथ तापशाछिनाम् ¦ 

वद्नत्विषस्तव चकोरलोचने 
परिमुद्रयन्ति सरसीरुटधियम् ॥ २९ ॥ 

तिमिरमिति। अयि चकोरलोचने । एतेन त्वन्मुखस्य निष्कलङ्गतवापरिक्षीण- 
त्वादिना चक्रोरमिथुनमेव नयनच्छद्मनात्रेवागलयय विहरतीति योतितम् । तव 
वदनतिपो मुखश्नन्तयः । हरितां दिशां पुरःस्थितमग्रभागवरतिं तिमिरं दरन्ती- 
न्वयः । एवं तर्हिं किं मन्मुखस्य सूयत्वसुध्रक्ष्यते । तत्वयुचितं तस्य ताप- 
कृत्वादस्य तु तच्छामकत्वादियत आद-तिरयन्तीवि । अथ प्रथमप्रसारतस्ि- 
मिरहरणानन्तरमिदर्थः। तापञाटिनां त्रिविधतापवतां न तु कामज्वरातुराणाम्। 

तथात्वे बहुवचनात्सामान्यवनितात्वापत्तिः । तापं तिरयन्यपसारयन्तीति योज- 
ना । अथापि जीवन्मुक्तमुखमयूखेष्वतिग्याप्िरत आद-परीति चरमचरणेन । 
सरसीति । कमलशोभामियर्थः । परिमुद्रयन्ति मुकुटीकुर्वन्तीति संवन्धः । 
तस्माद्न्योऽहमय त्वदाननदशनेनेवेद्याशयः । अत्र मध्या खकीया परकीया 
वाभिसारिका नायिक्रा । मुदितो नायकः! संभोगारम्भ एव शगङ्गारः । न्यङ्गय- 
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मर्यादासिद्धामेदरूपकमलंकारः । मज्ञभाषिणीवृत्तम्--“सजसा जगा भवति मज्ञ- 

भाषिणी इति ॥ 

एवं स्तुतावपि खोचनयोश्वकोरायधिक्रसोन्द्यगवैवच्वेन तदुपमानप्रदानादेव 
गुनः कुपितायां सीतायां राधिक्रायां वा स्यां पुनरपि तस्रसादनाथं तत्सखी प्रति 
श्रीरामः श्रीकृष्णो वा तद्धीलादिकमेव वणैयं स्तदानयनोतकण्य्यं व्यनक्ति कुचेलयादि- 
दराभ्याम्- 

कुचकटरायुगान्तमामकीनं नखा 
सपुटकतनु मन्द् मन्द्मारोकयन्ती । 

विनिहितवदन मां वीय वाटा गवाक्ष 
चकितनतनताज्गी सद सदयो विवेरा ॥ ३० ॥ 

कुचकलटोति । मो । सखि, इयं यदा बालासीत्तदा । कुचकर्रोति । सतन- 
कृनकक्रलशद्रयमध्यस्थमिययर्थः । मामकीनम्! सया प्राथमिकयुरतसंपादितलान्म- 

त्संबन्धीदर्थः । एतादशं नखाङ्कु नखक्षतम् । सेति । पुरैः रोमाच्ैः सहिता 
तनुः शरीरलता यथा स्यात्तयेलर्थः । मन्दं मन्दं शनेः रामैः । आलोकयन्ती 
द्वितीयदिवसे त॒तीययरामे चतु्थभूमिकास्थितपञ्चबाणविहारस्थान आलोकयन्ती 
सती दंवादकस्मादागतत्वेन तत्काल षष्ठभूमिक्रास्थिते गवाक्ष वातायने विनिरहि- 
तवदनं मां वीक्ष्य । चक्रितेति । आकस्मिकदशनतो विस्मितं तत एव नतनतं 
नम्रादपि नम्रमतिविटीनमङ्ग शरीरं यस्याः सा तथेदयर्थः । रारीरस्य विसितत्वं 

हि तन्मुद्राशाछित्वादेव । एवं चाश्रचटनोत्कषौ दयोतितौ । एतादशी सती सय- 
सत्कालमेव सद्य सुरतान्तःपुरं विवेशेयन्वयः । तस्मादधुना त्वियं मध्या मव- 
तीयस्याः सुखप्रसादनं केमुयसिद्धमेवेदयतस्तदेव रिति विघेयमिलयाशयः । 
ह स्मयेमाणा मुग्धा खकीया परकीयावा । प्रकृता तु कुपितेव नायिका। 

आतुरो नायकः । संभोगेकदेशः स्मयमाणः प्रकृतो विप्रलम्भ एव शृङ्गारः । 
लाव्यलिन्गादिरल्कारः॥ 

विधाय सा मद्वदनायुकरूरं 
कपोलमूल हृदये शायाना । 

तन्वी तदानीमतलां बटारेः 
साभ्राज्यलक्ष्मीमधरीचकार ॥ ३९ ॥ 
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विधायेति । हे सखि, सा प्रकृता सीता राधिका वा। यदा । मदिति । चुम्ब- 
नाथं मन्मुखसमीपम् \ क्पोरेति । गण्डस्थलम् । विधाय कृतवा हृदये मदुरसि 

दायाना निद्रितासीत् । विपरीतरतसमाप्तो मद्रक्षखेवोक्तरीदया निद्राणा बभूवेति 
भावः । नयु कथं न भवते तस्या भारः संपन्न इल्याशङ्गं शमयति-तन्वीदयादयु- 

तरार्धन 1 तन्वी यतः खभावत एव कृशाङ्गयतः कमलमालायमाना सा षकृतना- 

थिका तदानीम् ! निरुक्तदायनावसर इयर्थः । बलारेः । बलारातिः शचीपतिः 

इलयमरात्पौ लोमीरमणयदर्थः । तत्राप्यतुखं निरपमामपि । साम्राज्येति । अधरी- 

चकार तुच्छतां निनायेखयन्वयः । तस्मा वणैनीयं तत्सौन्दयादीलयतस्त्वयासों 
सरिति वक्षीकरणीयवेदयारयः। अत्र प्रतीपविरोषादिरलकारः। अन्यत्सवं प्राग्वदेव 

अथ पूरवेरात्रावेतद्िरटवशायामच्रये मम निद्रैवादो नागता । यदा पुनश्वतुर्थ- 

यामे देवादसावागता तदापि पुनः खप्र इमामेव प्रार्थयन्नेतत्प्सादासप्रागेव जागरू- 
कोऽभवमिति धिद्खदैवं मन्दभाग्यस्य यदहं निरुक्तनायिकाप्रसाद् खप्रेऽपि नान्व- 
भूवमिति निर्वेदं योतय॑स्तस्यां खेष्टसाधकं कारण्यमह्करयति- 

मुहरथितयाद्य निद्रया मे 
बत यामे चरसे निवेदितायाः। 

चुवुकं खुदो श्शामि याव- 
न्मयि तावन्मुदितोऽपि निदयोऽभूत् ॥ ३२॥ 

मुहरिति। भो सखि, अद सुहुरथितया । तवं मां प्रति प्रेयसीं सुप्रसन्नां शपथ- 
पूैकमवदयं दरयति शतशः प्रार्थितयेयथैः । एतादरेया निद्रया सुप्या । बतेति 
खेदे । चरमे चतुथ, न त॒ प्रथमादावपि । एतेन यामत्रयं निरुक्तविरहवेवदयात्सु- 

षु्िनाश् एव संपन्न इति सूचितम् । एतादशे यामे प्रहर इति यावत् । मे निवे- 

दितायाः । खप्रद्ारा मह्य प्रदरिताया इदयर्थः। एताटरदयाः सुदृशः प्रकृतम्रगाक्ष्याः। 

एतेन रोषदक्ायामपि खप्रेऽपि नेत्रयोः कोयोभावो रतिहेतुग्यैक्त एव । चुबुकं 
हनुं यावन्म्ररामि । अयि श्रिये, त्वं किमिदयधः परयसि । सुप्रसदेन वद सदा 
स्माभिरिति लालनपूर्वकमाननोन्नमनाथ कराद्कलिभिरभिगरशामीति यावत् । 
तावत्ततक्षण एव मयि विषये मुदितोऽपि निरुक्तखप्रदशेकत्वेन सुप्रसम्नोऽपि । 
निदेयो जा्रदवस्यापादकत्वा्निषटरोऽभूदिति संबन्धः । विधिरिति दोषः । निरुक्ता 
वस्थाघातकतवेन दुजनत्वादेव मूटे वक्रा तनज्ञामाम्रदो गुण एवेति बोध्यम् । सुदि- 
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रोऽपिः इति पाठे वतु मुदिरपदवाच्यमेघेन गजनतस्तनिद्राभङ्गः संपादित इति 
नकाप्यनुपपत्तिः। तस्मायः पूवं व्यावदारिको यश्चायं प्रातिभासिकश्च मदिघातः 
सपश्नस्तं त्वमेव पारमाथकं तसरसादन संपादय शाभमयेयारायः। इह विषादनम- 
टकारः । तदुक्तम्--इष्यमाणविरुद्धार्थ॑संभ्राप्तिस्ु विषादनम् । दीपमुयोजयेद्याव- 
ज्निवौणस्तावदेव सः ॥* इति । रोषं तु पूर्ववदेव ॥ 

ननु किमेवं भवादृशां प्रीढानामपि कान्तैकरलया दुःखित्वोचियम् । उक्त हि 
कविसमयेऽपि--विपुलपुलिनाः कष्टोटिन्यो नितान्तपतज्सरीमखणितरिलाः 
दलः सन्द्रदरमा वनभूमयः । यदि परिचयो वैयासिक्यां बुधैश्च समागमः क्र 
पिशितवसामय्यो नायेस्तदा क्र च मन्मथः ॥` इति । तस्माद्धिवार एवे कार्यं इवि 
वदन्तीं सखीं प्रति श्रीरामः श्रीकृष्णो वा समहाभारतवेदप्कोपलक्षितयावच्छ- 
व्दब्रह्मपरिश्षीलनेऽपि तत्रयमेकमद्दितीयव्रद्मलक्षणमर्थजातमपि तथा संतापशान्ति 
नैव विरचयति यथायं रतान्तश्रान्तायाः प्रकृतकान्तायाः पुनः सुरतार्थं प्रार्थने 
मया क्रियमाणे सति मुखमयूखसखो नकारोऽपीति प्रतिवदति- 

श्रुतिशतमपि भूयः शीणितं भारत वा 
विरचयति तथा नो हन्त संतापरान्तिम् । 

अयि सपदि यथाय केकि विश्रान्तकान्ता- 
वदनकमख्वर्गत्कान्तिसान्द्रो नकारः ॥ २२॥ 

श्रुतीति । भत्र संतापञ्चान्ति विरचयतीद्यत्तराधैऽप्यनुकषैणीयम् । वदनेति । 
वल्गन्यान्दोलनेन चलन्ती या कान्तिः प्रभा तया सान्द्रः । निबिड इद्यर्थः । एता- 

टो नकारोऽपीति योज्यम् । कान्तिवजीकृते चक्षुषि नकारमरहणे श्रोत्रस्य परव्रच्य- 
वसरश्चून्यतेव संपयत इति सान्द्रपदेन योदयते । एवं तथापदेन स्पदिपदेन च 
म्यप्युक्तरीदया श्रुयादिकं निर्विंषयानन्द्रदत्वेन संतापज्ान्ति लयागयोगादिसा- 
धनपरिपाकतस्तनोयेव तथा सदस्ताटक्साघनमन्तरेव विषयानन्दप्रदानेन नैव 
सेतापशान्ति तनोतीति योयते । अत्र पूर्बवदेवेतरद्धिना रतश्रान्तनायिकाप्रती- 
पविरोषाटकारो ॥ 

अथेवं सुचनतः सत्वरा सखी सामान्यतः कारणानभिज्ञेव सीताया राधाया वां 
निरुक्तरोषवेवर्यजातविरदकृतपाण्डिमानं तां प्रेव वणैयन्ती तस्दयत्तराका्वा 
व्यनक्ति-- 
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खव तव ीख्या कपोले 
कवलीक्बति कोमरुत्विषा । 

परिपाण्डुरपुण्डरीकखण्डे 
परिपेतुः परितो महदाधयः ॥ २४॥ 

लछवरीमिति । अयि सखि, तव कपे कोमलतिषा । एतेन रोषरादिखं 
तत्काटे ध्वनितम् । कवरी रीख्येव न वायासेन कवटीकुर्यंति ग्रसति सति । 
परीति। अतिसितावदातजलजपुज् इदयर्थः । मदहदाधयो महामनोन्यथाः परितः सम- 
न्तात्रिपेतुः संनिपेतुरिति संबन्धः । तस्माक्किमेतत्कारणमिः्युत्तरं देयम् । उत्त- 

रिते च श्रीरामादिविरदरूपे कारणे मया तन्माजकोपायः समुपदिदयेतेयाशशयः । 

अत्र विररिण्येव खकीया परकीया वा मध्या नायिका । विप्रलम्भश्द्गारः । 

काव्याथौपत्तिरलंकारः । धच्र मालभारिणीखन्दयोर्मेलनादुपजातिविशेषो उत्तम् ॥ 

तत॒ उत्तरानवाप्तो सीतासमक्षमेव तत्सखी प्रति सति निकटवर्तिनि श्रीरामे 
तदबलोकनसंकोचादिकं वणेयति- 

योवनोद्रमनितान्तराङ्धिताः 
रीलशोयबरकान्तिखोभिताः । 

संकुचन्ति विकसन्ति राघवे 
जानकीनयननीरजधियः ॥ ३५ ॥ 

योवनेति । हे सखि जानकीति । सीताक्षिपद्मलक्षम्यो राघवे विषये । योव- 
नेति । अतः संकुचन्ति । रीटेति । अतो विकसन्तीदयन्वयः । एवं च तदनवलो- 
कृनेऽपि तत्सिद्धवत्कारः प्रसादनोपाय एवेति भावः ! इद कुपिता मध्या खकी- 

येव नायिका । अनुकूखो नायकः । विप्रलम्भादिः ङ्गाः । रूपकादिरलंकारः ॥ 
एवं विनोदतोऽप्यप्रसन्नायां जानक्यां सेव सखी पूरवक्तामेव तत्सखीं प्रयस्या 

एव परिदासान्तरमाचरन्ती सती श्रीरामसखानन्तकत्याणगुणादिकरणत्वं व्यनकि- 

अधिरोप्य हरस्य हन्त चापं 
परिताप प्ररामय्य वान्धवानाम् । 

परिणेष्यति वा युवा त्विदानीं 
निरपायं मिथिाधिनाथपुत्रीम् ॥ ३६ ॥ 



९०. भामिनीविरासेः 

अधिसोप्येति । दे सखि । हन्तेति खेदे । तु पुनः। एतेनेयं सीता तावत्पूव 
श्रीरामेणोक्तरीत्या परिणीतेवैका जनककन्यकेति ध्वनितम् । इदानीं वर्तमानकाले, 
न तु कल्पान्तरे । तेनोक्तावतारस्य पुनः संभवेऽपि न क्षतिः । युवा यः कश्चिद्रामा- 
तिरिक्तो राजकुमारः। हरस्य शिवस्य चापं कामुकमपिरोप्य सजीकृ् । तथां बान्ध- 
वानां खसंबन्धिनां परितापम् । कथमेवं दुघटो विदेहपणः कुमारेण पूरणीय इति 
संतापमिदर्थः । प्रशमय्य क्षणमात्रेण दूरीकृ । तत्रापि निरपायं निबाधं यथा 
स्यात्तथा । एतेन युद्धादिव्युदासो ध्वन्यते । मिथिकेति । अन्यां कांचिजनकक- 
स्यकामिति यावत्। न तु पार्थिवीम् । एतखास्तु प्रागेव भगवता श्रीरामेण तथो- 
दहनाव् । परिणेष्यति वोद्रिष्यति क्रिम् । अपि तु नेवोद्हिष्यतीदयन्वयः । 
तस्मात्तारग्गुणमणिगणमदार्णवः श्रीमत्किरणमाटि कुरति कः श्रीरामचन्द्र एवेति 
तच्रापीयमेवमुदासीनेति प्रथ्वीजन्यत्वेनो चि येऽपि विदेहनन्दि नीत्वेनानुचितमे- 
वेपि तत्त्वम् । युवा न वायम्” इति पाटे त्वयं प्रयक्षः श्रीरामो नैव परिणेष्यति 
तथाप्यन्यः कधिद्युवरा परिणेष्यति वेति काक्रा व्याख्येयम् । रोषं तु प्राग्वदेव । 

इह परिकराद्कुर एवालक्रारः । रोषं प्राग्वदेव ॥ 
अथोक्तसखीवाक्यमाकण्यं पतिव्रतासीमन्तभूषणीभूतया सीतया निरुक्तपरिहा- 

सासटिष्णुत्वेन रोषोत्कषैतः कम्प एव संपादिते सति पुनरपि सैव सखी प्रा- 
देव तत्सर्यन्तरं प्रति तद्धिनोदमेव कुर्वन्ती सती तन्मोग्ध्यं ष्वनयति-- 

भुजपञ्नरे गृहीता नवपरिणीता वरेण रहसि वधूः । 
तत्काटजाल्पतिता वालक्रुरङ्गीव वेपते नितराम् ॥ २७॥ 
भुजेति । हे सखि, इयं जानकी वरेण श्रीरामेण । नवेति । नूतनोद्वाहिता ॥ 

वधूजाया । अत एव । रहसि । भुजेति । बाहुदन्द्रूपसारिषादिपक्षिरोधककर्गृह 
इयर्थः । गरहीतालिङ्गिता । तत्कारेति । अकस्माद्वागुरागतेदयर्थः । तच्रापि बाटेति । 
नूतनहरिणीव नितरां वेपते कम्पत इदयन्वयः । तस्मान्मध्याया एतस्याः परम- 
सुखनिधाने भगवति विलासप्रधाने श्रीरामे रतिं प्रार्थयति सति नववधूरिव निरुक्त 
दृष्टान्तेन मल्युपाशम्रस्तत्वारोपमिव मत्वा कम्पायाविष्करणमयुक्तमेवेदयाकूतम् । 
इदोपमारंकारः । अपरे तु सवं पूर्ववदेव ॥ 

एवं शिथिल प्रयलाः सीताया राधाया वा सखीरारक्ष्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वां 
स्मरज्वरातुरो नायिकातत्सखीसमक्षमेव मुक्तकण्ठं संजातसकरविवेककुण्ठं च 
रोचति- 
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उपनिषदः परिपीता गीतापि च हन्त मतिपथं नीता। 
॥ 

तदपि न दा विधुवदना मानससदनाद्रहियाति ॥ ३८ ॥ 

उपनिषद् इति । देति शोकारावसुचकम्। मयेति कतरध्याहारो वक्ुरविरदपार- 
वरयावदयोती । उपेति । परिपीतेति प्रमादो व्यज्यते । पेयवद्धृदये निहतेति यावत्! 
हन्तेति खेदे । गीतापि । सूतसंहितोक्तव्रह्मगीतापी यर्थः । शिवादिगीतयोरुक्तकथो- 

तरकाछिकत्वात् । एवं च श्रुतिस्मत्युभयवेफल्यमेव जातमिति योतितम् । तदपी- 
त्यादि सरलमेव । न यातीति संबन्धः । मनः सदा चन्द्राननामेव चिन्तयतीति 

तात्पर्यम् । तरुणीनां हि मन्दिराद्रहियाने सखीसमङ्ग टीसलिलसुमनःशशाङ्कायपेक्षेव 
निमित्तं प्रायः । तत्तपनिषद्रीतामानसविघुपदेरेव शेषादिना सिद्धमेवेति युक्त एवो - 
कतदभाव इति । अचर स्रकीया परकीया वा मध्या क्रुद्धा नायिका । विरहविकलो 
नायकः । विप्रलम्भः भद्गारः। विशेषोक्तिरठंकारः । तदुक्तम्--"कायोजनि्विंश- 
घोक्तिः सति पुष्कलकारणे । हदि क्षेदक्षयो नाभूत्स्मरदीपे ज्वललयपि ॥' इति ॥ 

इत्थं श्रीरामस्य श्रीकृष्णस्य वा मारशरप्रदारपारवदयजन्यश्चोकमाकल्य्य सीतां 
राधां वा तत्सखी वरखलव्खकरे गृहीता तत्सविध निन्ये। ततोभ्पे सातिमानव- 
रान्नेव प्रससादेति कविरवर्णयति- 

अकरुणहदय प्रियतम मुञ्चामि त्वामितः परं नारम् । 
इत्याटपति कराम्बुजमादायारीजनस्य विकटा सा ॥ ३९ ॥ 
अकरुणेति । सा विकला । अत एवाटीजनसय कराम्बुजमादाय । खकरेणाव- 

लम्ब्येदर्थः । अकरणेति । एतावत्काटमुपेक्षकत्वात् । एतेन सख्यादिद्वारा प्रार्थने 
कारितेऽपि त्या साक्षास्रणलयादिना तन्नैव कृतमिति दोतितम् । तर्हिं त्वयाप्युपे- 

ष्यतां तत्राह- प्रियतमेति । तद्यालिद्गय । नेदयाद-मुश्चामीति । अहमितः परं 

त्वां मुञ्चामि तथाहमपि नैवास्मीति संवन्धः । तवद्वियोगाज्नेव जीवामीति रदस्यम् । 
एवं चेतावत्काठं मया प्रतीक्षितम् । इतःपरं तु मदभिरुषितसत्कछाराभावादहं पश्च 
प्राणानेव पश्चवाणसात्करोमीति व्यज्यते । हे परि्रतम, इतःपरमदहं त्वां मु्चामीति 
योजनं त्वकसुणहृदयेति संबोधनरहस्यानवधाननिवन्धनमेव । इति निरुक्तप्रका- 
रेण । आलपति भाषत इलयन्वयः । वुद्धिस्थत्वा्रर् । इह कूपकादिरलकारः । शेषं 

तु प्राग्वदेव ॥ 

अथेवं श्रीकृष्णे राधिकाप्रसादे नैराद्यमपने ततोऽन्यत्र गवे च सति तत्सखी 
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तावदन्येदयु्तां प्रति मेदाष्योपायान्तरमारचयन्ती तेन गोपतर्ण्यन्तरपीतिः संपा- 
दिवेति निवेदयति लोभादिदयादिद्वाभ्याम्- 

खोभाद्वरारिकानां बविक्रतं तकमक्रममरन्त्या । 
खन्धो गोपकिशोयौ मध्येरथ्यं महेन्द्रनीटमणिः ॥ ४० ॥ 
खोभादिति । अयि सखि राधिके, अय वरारिकानां कपर्दिकानां खोमात्तकं 

विक्रेतुमक्रमं ययेच्छमरन्या भरमन्या। गोपेति । केोरमापञ्चद शम्" इति वचना- 
्वत्तुल्यवयस्त्वं तस्यामप्यस्तीति न त्वया श्रीकृष्णप्राप्यारा कार्थति योते । 
मध्येरथ्यं रथ्याया गोकुलप्रतोत्या मध्य इव्यर्थः । रथ्या प्रतोटी विश्चिखा' इलयमरः। 

महेन्द्रेति । इन्द्रनीलाख्यरलविदषः श्रीकृष्णरूपो कब्धः प्राप्न इति योजना । त्वया 
त्वसावापोऽप्यपदारित इति तत्त्वम् । अत्र॒ परकीयेव मध्या प्रकृता खिन्ना 
अप्रकृता मुदिता च नायिका । तथेव नायकोऽपि । विप्ररम्भसंभोगाख्यो -ङ्गा- 
रावपि । प्रहरषणविरोषोऽलंकारः । उक्तं हि-वाज्छितादधिकार्थस् संसिद्धि 
प्रहरणम् । दीपमुयोजयेद्यावत्तावदभ्युदितो रविः ॥° इति । एवमक्रममिलयादौ 
सखभावोक्ति्महेन्दरेति रूपकातिशयोक्तिरपि ॥ 

रूपारुचि निरसितं रसयन्त्या दरिमुखस्य खावण्यम् । 
शिव शिव खदा; सकले जाता सकलेवरे जगत्यरुचिः ॥ ४१॥ 

रूपेति । ततस्तस्याशवन्द्रादियावद्रूपविषयका रुचिरेव संपन्ना । तां निरसितुं 
इरिमुखस्य काव्यम्, न तु सोन्दयेम् । तेन हि क्वणस्य भावो खोव्यं लवणमेव 
लावण्यमिति व्युत्पत्तितः श्टेषो पिवक्चितः । तथा चारुचिनिरासा्भ लोके सेन्ध- 
चादि क्षाराखादनं क्रियत इति प्रसिद्धमेव । न चात्र हरिमुखस्य लावण्यमिति रस- 
यन्या इति च सुखसबन्धि धर्मस क्षारत्वाद्राम्यार्थष्वननापत्तिरिति सांप्रतम् । 
तस्य तु प्रकृते पूर्वपदयवार्भितवरारिक्राडन्धगोपकिोरीकत्रैकतक्रविक्रयाक्रमाटनवश्च- 
संपन्नरथ्यान्तःकृष्णरूपमहेन्द्रनीलमणिलभलक्षणार्थस्य परमानुकूत्यात् । अतएव 

गोपकिशोरीत्वेन मोग्ध्यान्मधुरारोचकनिरासे तकादिवद्रसयन्दया आखादयन्द्या । 
चष्चश्चषकाभ्यामम्रतवतििबन्दया इति यावत्। अत एवं सुटशः। शिव शिवेति खेदे । 
सकटेवरे खदेहसदहिते सकटे जगदलयप्यसुचिरेव जातेति संवन्धः । एतेन तसा 
जीवन्मुक्तिरेव संपन्ना, त्वं शोकाकुलैव तु मोरध्येनेति ध्वनितम् । तस्मादयापि 
विचारः काये इति तात्पर्यम् । इद विषादनादिरलंकारः । शेषं तु पूर्ववदेव ॥ 
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एवमुपायेनाभिसखतां राधिकां प्रति श्रीकृष्णः स्तोति-- 

किं जल्पसि मुग्धतया हन्त ममाङ्गं सखुवणवणेमिति। 
तद्यदि पतति इता तदा हताशे तुलां तवारोहेत् ॥ ४२॥ 

किमिति । हे राधे, त्वम् । हन्तेति खेदे । ममाङ्गं सुवणवणैमिति मुग्धतया 
मोव्येन किं जल्पसीलयन्वयः । तत्र हेतुः-तदिति । हतेति । हता नश्चा 
उक्तोपमाभिरकाषो यस्यासत्संबुद्धो । तत्सुबण यदि हुताशेऽसौ पतति तदा तव । 
अङ्गेति शेषः । तुलामारोहेदिति संबन्धः । एवं च तप्तमेव काश्चनं त्वदद्गसमंन 
त्वन्यदिलयाकूतम् । "न वारोहेत्ः इति पटे तु तदापि तुलमारोहेन्न वेति संशय 
एवे । हूताश्पदेन तत्र तपो व्यज्यते । इह परकीयाभिसारिका मध्या नायिका । 
अनुकूलो नायकः । प्रतीपविश्चेषोऽलकारः । संभोगारम्भः शङ्गारश्च ॥ 

एवं महाप्रयलेन संपन्नसङ्गयोः श्रीङृष्णराधिकयोः परस्परावलोकनोत्सवं कविः 
स्तोति-- 

ओत्सुक््यात्परिमिरतां पया संकोचमञ्चवां च मुहुः । 
नवसंगमयोयूनोनयनानासुत्सवो जयति ॥ ४२ ॥ 

ओत्सुक्यादिति । नवेति । भूरिकालोत्तरसेपन्नत्वेन नूतनः संगमो ययोस्तौ ! 
तयोरिर्थः । अत्पकाटेऽपि तत्वं तु परस्परविरहपरितापातिश्यादेव बोध्यम् । 
एतादशयोयूनोस्तरुणयोः । राधाटृष्णयोरिलर्थः । सरल एव चरमचरणः । बहुत्वं 
तूभयसंबन्धित्वादेव । जये हेतुः ओत्घुक्यादिलयादिविशेषणाभ्याम् । कदा रहः 
सङ्गः स्यादिलन्योन्यीत्कण््याद्धेतोरिति यावत् । परिमिलतां परितः सकककिरणप्रेर- 
णेन समन्ततो मिलन्ति संष्िष्टी भवन्तीति तथा । तेषामिदयर्थः । तथा नवत्वादेव । 
त्रपया हिया संकोचमच्रताम् । खीकुर्वेतामियर्थः । सुहुरि्युभयत्रापि योज्यम् । 
एवं चोक्तावलोकने लोकोत्तरत्वं व्यज्यते । इद क(व्यलिङ्धादिरलकार एवापरः । 

इतरत्तु सवं पूर्ववदेव ॥ 

अथ राधिका खसीन्दयादयुत्कष योतयन्ती सामान्ययुवनिदशनतः श्रीङृष्णवि- 
नोद् व्यनक्ति- 

गरिमाणमपेयित्वा कधिमान कुचतरात्कुरङ्कख्शाम्। 
सीकुवैते नमस्ते यूनां धेयोय निर्विवेकाय ॥ ४४॥ 
भा० वि ७ 
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गरिमाणमिति। निर्विवेकाय यूनां वेयाय ते नम इति योजना । अत्र प्रकृत- 
यैयस्यान्यदीयत्वेनाप्रदयक्षत्वेऽपि युष्मच्छब्दचतुर््यकवचनादेरा प्रयोगस्तु वक्रयाः 
सखरावण्यादिगर्वप्रमादादेव वोध्यः । निर्विवेकत्वे हेतुः रोषेण । गरिमाणं खनिष्ठाच- 

लत्वमदहत्वादिधर्मम्। अपयित्वा कुरङ्गटशां कुचतराय दत्वेयर्थत एव फलति- 
कुर त्रेति । कुचेति । लधिमानं तदपेक्षयापि लघुत्वम् । खीकुर्वत इति योजना । 
अयमाशयः-- यदेव तरुणानां मनखस्या ग्गाक्ष्याः कुचौ कनककमलकोरकाकारा- 
विति तन्महत्वविषयकरो विकारः संपद्यते तदेव मदत््वभङ्ध इति । एतेन मत्कुच- 
सोन्दयदरनेन उदशनकरोऽपि त्वं मोहितोऽसीयदमेव धन्येति ध्वन्यते । अन्न 
सौन्दयगविता मध्या परकीयेव नायिका । अनुरक्तो नायकः । संमोगः शङ्गारः । 
परिष्त्तिरल्कारः । तदुक्तम्--परिग्रत्तिर्विनिमयो न्यूनाभ्यपिक्योर्भिथः । जग्रा- 
देकं शारं मुक्त्वा कराक्षान्स रिपुधियम् ॥ इति ॥ 

एवं विनोदेन परितुष्टः श्रीकृष्णोऽपि राधिकां स्तोति न्यश्चतीदयादिद्वाभ्याम्- 

न्यञ्चति वयति प्रथमे समुदञ्चति तरुणिमनि सुखशः। 
दधति स मधुरिमाणं वाचो गतयश्च चारुतां च भदाम् ॥६५॥ 

न्यञ्चतीति । हे रथे, सामान्यतः सुद: सुन्दयाः प्रथमे बाल्याख्ये वयसि 
न्यश्चति न्यग्भावं हासं गच्छति सति । तथा तरुणिमनि यौवने समुदश्ति 
सम्यकप्रकाशमाने च सति । वाचो वाण्यः। अथात्तस्या एव । मधुरिमाणं दधति स 
धारयामासुरेव । तथा गतयोऽपि मराल्दन्तावलादिवत्सविलासस्रालस्रगमान्यपि । 

रच चारुतां रम्यतां दधति सरदयनुकृष्य योज्यम् । “विभ्रमाश्ः इति पारे विलासा 
अपीदयर्थः। तथा च गतिमाधुयं तु प्राग्वदेव। विलासमाधघुर्य तु सकलयुववशी- 
कृतत्वं वोध्यम् । तस्मात्रेलोक्यसुन्दयौस्तव तु वागादौ तत्कैमुयसिद्धमेवेति भावः । 
तेनैवमेव विनोदोक्तथस्त्वया भूयो वक्तव्या इति योते । परिकराङ्करोऽलकारः ॥ 

निःसीमश्चोभासोभाग्ये नताज्ञया नयनद्धयम् । 
अन्योन्यारोकनानन्दविरहादिव चश्चरम् ॥ ४६॥ 

निःसीमेति । निःसीममनन्तं चोभासोभाग्यं यख । अमितसुषमेश्चये मियर्थः । 
एतादश तन्वङ्गयाः कृराङ्गया नयनद्वयम् । स्पष्टमन्यत् । उत्प्रक्षालकारः । अन्य- 

दुभयच्रापि प्राग्वदेव ॥ 
अथेकोन चत्वारेशच्छ्रीकोक्तरीया सीतयातीव रतिनिराशतां नीतः श्रीरामस्त- 

त्समक्षमेव तत्सखी प्रागनुभूतं तच्छीलोत्करषम्, पूर्वोक्तान्यवदहितण्टोकदयेन वाग्ग- 
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तिनेत्रैकव्णनेनेतरगुणावयवानामवण्यत्वं मनस्युसप्र््य कुपितायां राधिक्रायां सयां 
तत्सान्तनध्वननाथं तत्सखीं ग्रति श्रीकृष्णो वा तच्छीख्विशेषं वर्णयति- 

गुरुमध्ये हरिणाक्षी मार्तिकश्कलठेर्विहन्तुकाम माम् । 
रदयन्रितरसनाच्र तरलितनयनं निवार्यांचक्रे ॥ ४७ ॥ 

गुरुमध्य इति । मार्तिकेति । त्तिकाया इमानि तानि च तानि शकलानि 
चेति तथा तैः मष्टो्टखण्डेरिदयर्थः । स्देति । रदैदन्तेयन्नरित घतं रसनाम्रं जिह्वा 
यस्मिन्कर्मणि यथा भवति तथेदर्थः । खभावोक्तिरियम् । एवं तरकलितेदखयपि । 
यथाश्रुत एवान्वयः । एवं च ठजाभये व्यज्येते । तस्मान्मौरध्य इयमेवं मयाौदा- 
ङीखामूव , अघुना तु मध्यावस्थायां ततोऽप्याधिक्येनव भाव्यम् । तदपदाय 
विवेकेकमूखकं कोधादिकमेवेयं कठ्यतीति तत्र महैवमेव प्रयोजकमिदयाकूतम् । इद 
खकीया परकीया वा स्य॑माणा ल्जादिमती, प्रकृता तु करदा मध्येव नायि । 
कामुकः खिन्नश्च नायकः । विप्रलम्भ एव द्वारः । टष्ोपमा काव्यलिङ्गं खभा- 
वोक्तिश्चारुकारः ॥ 

ततो रसरभसाद्िरदरतरेण श्रीरामेण सीता श्रीकृष्णेन राधिकावा ध्यदि 
त्वं नेव प्रसीदसि तर्हिं गच्छाम्येवाहम्, तथाप्येकवारे चरममिद्मालिङ्गनं देहिः 
इवि वदता बरख्देवालिङ्गिता सखती तादग्छेषादिमादास्म्येनेव सयः प्रससदेति 
क् विवेणैयति- 

नयनाश्चखावमशे या न कदाचित्पुरा सेहे । 
आलिङ्गितापि तस्थो साङ्ग सा गन्तुकेन दयितेन ॥ ४८॥ 

नयनेति । या नेति । नेत्रकोणस्चितरतिपरामशमपीदयर्थः। एतेन मानाय- 
तिरेकः सूचितः । पुरा कदाचिदपि न सेहे नैवासहत् । किंतु कुपितैवासेलयर्थः । 
सरा गन्तुकेन जिगमिषुणा दयितेनालिङ्गितापि न तु दष्टा साङ्गमङ्गेभुजप्रसारणकु- 
चोन्नयकरणादिरूपैः साधनैः सहितं यथा भवति तथा । एतेन प्रसादो योवितः । 
तस्थाविलयन्वयः । तस्मादलोकिकं काममाहात्म्यमिति तत्वम् । “भािद्धितापि 
जोषं तस्थो खाः इति पठे तु जोषं खख यथा स्यात्तथा तस्थाविदयर्थः। अनर 
गन्तुकपदं सहेतुकम् । इह मुदिता खकीया परकीया वा मध्येव नायिका नायकश्च । 
संभोगः श्द्गारः । परिकरोऽरुकारः ॥ 



९६ भाभिनीविटासे 

एवं श्री रामेण सीतायाः श्रीकृष्णेन राधाया वा ज्ञातेऽप्युक्तचेष्टया प्रसादे स्प 
मिष्टभाषणादिना तस्यादृ्टलात्तदाव्यपरीक्षणा्थं सलयप्रतिज्ञत्वेन तत्कालमेव चुम्ब- 
नायक्तैवान्यत्र गमने कृते सति संभोगारम्भाधेभङ्गवशादतुलकामाकुलया तथेव 
तदानयनाथ प्रेषिता खसखी तं प्रति तदवस्थां कथयति-- 

मानपराग्वदनापि प्रिया शयानेव दयित करकमले। 
उदेद्धजमटसग्रीवाबन्धं कपोरखमाघत्त ॥ ४९. ॥ 

मानेति । हे दयित । मत्सखीप्रियेदयर्थः । प्रिया । तावकीति शेषः । रल्यु- 
त्पादनायेदं पदद्यम् । मानेति । कशयनेव । एतेनातिशथिल्यं सूच्यते । करेति । 
खद स्पद्म इति यावत् । उद्रष्टदिति । उद्रन्चत्कर्षेण वक्रोभवन्भुजो येन तम् । 
एतेनोक्तरैयिल्यमेव पोषितम् । भलसेति । अलपस्तत्सूचकारशाटी ग्रीवाबन्धो 
(न्धः) कं (कः) स्थितिविशचेषो येन तम् । एतादक्चम्। स्पष्टमितरत् । तस्मात््वयासो 
ढतमुपगन्तव्येति तात्पय॑म् । अत्र निरुक्तावस्थया चिन्तातिशयो व्य(ज्येते) 
इह विरहिणी खकीयादिरेव नायिका । चतुरो नायकः । विप्रलम्भः शङ्गारः । 

उपमादिरर्कारः ॥ 
एव सखीवचनं श्रुखा श्रीरामः सीतां श्रीकृष्णो वा राधामभ्युपगम्य तां 

स्तोति- 
रोचन फुल्ाम्भोजद्धयलोमान्दोलितेकमनाः । 
कस्तुरीतिकक मिषादयमटिकेऽलिस्तवोट्टसति ॥ ५० ॥ 

रोचनेति । अयि प्रिये, अर्यं प्रलक्षः। तव अलिके । “ललारमलिकम्' इत्यम. 
राटलार इवयर्थः। कस्तूरीति। मृगमद विशेषकमिषादिवि यावत् । अटिभ्रमर उ्टसति' 
मन्मनसि प्रतिभातीदयन्वयः । तच्र हेतुः-- पूवार्थन । लोचने त्वन्नेत्र एव फुट 
म्भोजे विकसितासितान्ञे तयोय॑द्धयं तच्ान्दोटितं किं तच्र गन्तन्यमनच्र वेति संदेद- 
दोलाधिरूढमेकं मनो यसेति तथा। एवं चोभयच्राप्याश्चापारपारवदयान्मध्य एवा- 
वस्थित इति यावत्। एतेन तात्कालिकग्रसन्नटश्ितवं तस्यां ध्वनितम् तत्र च खोप- 
गम एव हेतुरिति योते । अच्र प्रसन्नेव खकीया परकीयावा मध्या नायिका । 
अनुकूलो नायकः । संभोगारम्भः शङ्गारः । केतवापहुलयादिरटंकारः ॥ 

अथेवं स्टतावप्यत्र “भोः श्रिये, अयि प्रेयसि, हे कान्ते," इल्यादि संबुच्यभावा- 
द्राक्यसख् सरामान्योक्तयापत्तेः पुनरपि रोषवक्ञायां सीतायां राधायां वा सदां सख्या 
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बलादेव तव्पे निद्रापितायामपि भ्रीरामः श्रीकृष्णो वा नवोढानिदरेनेन तत्सवीं 

प्रति त्रूते- 

अधिरजनि प्रियसविधे कथमपि संवेशिता गुरुभिः। 
करि भवितेति सशङ्क पडजनयना पराम्रुश्ति ॥ ५१ ॥ 

अयिरजनीति। हे सखि.काचिन्मुग्धा गुरुभिः श्वश्रूप्रशतिमिः । प्रोटल्नीज- 

नेरिदयर्थः । अधिरजनि । रात्राविदयर्थैः । प्रियेति । तत्कान्तान्तिक इदयर्थः । कथ- 

मपि यथाकथचित् । अतिबलव्कारेणेयर्थः । संवेरिता निद्रापिता । अतं एव । 

उत्तराष सरल्मेव ! इतः परं करं भविता सखरतस् जन्मप्रखरति कदाप्यननुभूतखा- 

त्छथं भविष्यतीति सशङ्कं संरयसदहितं यथा खात्तयेय्थः । पड्कजेति । रात्रौ 

कमलानां मुकुटीभावाद्धीलयादिना मुकुलितनेत्रा सती पराश़्शति यथा मनसि 

विचारयति तथेयमपीदर्थः। एतेनोपदहासः सूचितः । तस्माद ती तकैशोयायास्त- 

दयस्याया अस्या इदमनुचितमेवेयाकूतम् । अत्र कुपिता नायिका परकीयादिरेव । 

खिन्नो नायकः । विप्रलम्भः शङ्गारः । काव्यलिङ्गादिरलकारः ॥ 

ततस्तस्यां रजन्यां तथेव गतायां सलयामन्येद्युरपि प्रदोषे काचित्परमग्रियव= 
यसा सीतां राधां वा प्रतिबोधयति-- 

चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विदहीनप्रभाः 
प्राणेशः प्रणयाकुलः पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 

एतच्वां परति वेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे 
मुग्धे मा कुर मानमाननमिदं राकापतिजष्यति ॥५२॥ 

चिन्तेति । योजनं तु यथाश्रुतमेव । कामस सचिन्ततवं खन्मानापनोदस्य 
दुःसाध्यत्वाद्रोध्यम् । इदमेव सख्यादावपि । आस्तामियं वाता । बहुल्यवशदौ- 

दासं योते । तृतीयपादेनापक्षपातित्वं ध्वन्यते । किं तदियत्राद--मु्धे इति 
वरमचरणेन। राकेति । पूर्णचन्द्रः । माने हि तन्पुखे रोषकायवशात्सकलद्धोऽ- 

प्यसावप्रसन्नमिदं खप्रसादतः पराभविष्ययेवेति भावः। एतेन भूरिकालमयमेतार- 

दामवसरं लक्षीन्र्य परिभ्रमति, अतोऽसावसमे त्वया नैव देय इति तत्सौन्दयेस्तबो 
व्यज्यते । एवं मनसिजसखीप्रागेश्चपदेः स्थूलपुक्ष्मशरीरदयाधिष्ठातुणामेतेषां परि- 

तोष एव भ्रेयस्कर इति योदयते। तस्माद्तममितेन्यमेवेयाकूतम्। भत्र मानवती 

खङ़ोयादिरव नायिका । प्रतीपबि्ेषः काव्यलिङ्गं चाकारः । शेषं तूक्तमेव ॥ 
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एवे सख्योपदिष्टाप्यप्रसन्ना सीता राधा वा श्रीरामेण श्रीकृष्णेन वा विनोयते-- 
अरुकते कणो भ्दामयुभवन्त्या नवरुजं 

ससीत्कारं तियग्बहलितवदनाया म्रगरराः। 
कराज्ञव्यापारानतिसखकृतसारान्स्सयतो 

जनुः सच छाध्य जयति रुलितोत्तस भवतः ॥ ५३ ॥ 
अटंकतैमिति दे ललितोत्तस, लालय प्रकरतश्रियाकणैस्थितत्वादेव बो- 

ध्यम् । परथक्पद् वेद्यम्। एतेन जडोऽपि रत्न वतंसो यत्कणैस्थितत्वेनेव लि तोऽभृत्त- 
यातिप्रीया हयाटिङ्खितोऽ्ट् चेतनोऽपि लिततमो नायकः किं न भविष्यामीदलाकुतं 

द्योते । भवतस्तव सवं न तु याल्छचित् । तेन तव सक्रलजन्मसाफल्यं वक्ष्यमा- 
णव्यापारा्ुभवादेवेति व्यज्यते । ततो मम तुन तथेतीष्यापि सूच्यते । जनुः । 
“जनुजननजन्मानिः इयमराजन्मेदर्थः । ध्यं पूज्यं जयति सर्वोत्कषैण वर्तत 
इयन्वयः । तत्र हेतुचिपाया । कणावलंकतुं भूषयितुम् । नवरुजं नवा कणवेधादि- 
जन्यत्वेन नूतना चासी स्क्चेति तथा । तामिदर्थः । भ्शं न तु यचिचित् । तेन 
तजन्यदुः खेऽप्यरकारधारणादौ तरुणीनां प्रायो नेसर्गिक्येवाभिरुचिरिति खभावो- 
क्िष्वैन्यते । अनुभवन्या न तु ःरण्वन्दयाः स्रन्दया वेयर्थः। एवं वक्ष्यमाणव्या- 
पारकारणत्वं फठितम् । अत एव ससीत्कारं सीत्कारपूर्वैकं यथा भवति तथेति 

यावत् । तियंक् । सव्यतदितरपाश्वान्यतरभाग इयर्थः। वछितेति । वितं वक्रीकरतं 
वद्नं यया स्रा तथा तस्याः । एतादद्या रगदराः कुरङ्गाक्ष्याः । असया मस्या 
इति यावत् । करेति । पाणिपद्यस्परा।दिव्यवदारानियर्थं । एतद्रूषान् । अतीति । 
अतुलपुण्यपरिपाकमुख्यां रानिति यावत् । रस्रयतः । आखादयत इयर्थः । एता- 

ट्शस्य भवत इति संबन्धः । एवं चेतादक्िथेग्वलितवदनसीत्कारपूर्वक हि करंक- 
मल्व्यापाराः सोकुमा्यातिशयेन सुरतरभसासरिष्णतादशायां मयानुभवितुं योग्य! 
एव भवन्यस्यास्तत्कारं मद ब्गग्रदुपरामरादिना । तत्वय विपरीतमेव संपन्न यज- 
डेनापि भवता तेऽनुभूयन्ते न तु भ्रियतमेनापि मयेति धि खमेव मन्द्भाग्यमिति 
भावः । अच्र मानवती खकीयादिरेव नायिका । कुराटो नायकः । विप्रङ्म्भः 
श्यद्रारः । कछानग्यलिद्गादिरलकारः ॥ 

ततोऽपि मानानपगमे पुनस्तत्सल्येव तां सन्नेव प्रार्थयते- 

आयातेव निशा निरापतिकरेः पूण दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरङ्गान्यटंक्कषैते । 



शधङ्गारोहासः । ९९ 

मुग्धे मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेणते 
हा दा बारस्रणाटतोप्प्यतितरां तन्वी तनुः क्षाम्यति ॥५४७॥ 

आयातेवेति । दे सुम्धे। एतेन सन्दर्भ ऽपि मौव्यं ध्वन्यते, निशा रात्रिरायातैव 
प्रा्तैव । किं ततः खपिष्याम्येवादमेकाकिन्येवेति चेत्तचाह-निरापतीति । चन्द्र 

किरणेः । दिशाम् । प्राच्यादिदरितामिययर्थः । अन्तरम् । अवकाद्चजातमिदयर्थः । 
पर्णं व्याप्तम् । ननु क्रिमेतावतेयत आह-भामिन्य इति । कोपरखभावा अपि 

कामिन्य इयर्थः । एतेन संप्रदायः सूचितः । मयापि नैव भूषणानि परिलक्तानी- 
दयत आद-उत्तरा्धरेषेण । त्वं ल्यापि मनागपीप्रदपि मानं रूपादिगर्वं नापाक- 
रोषि नैव दूरीकरोषौति संबन्धः । अस्तु नाम ममेवम् , किं तेन तवेद बद-रोषे- 
गेति । ते तव । बाति । सृक्ष्मविसादपीदयर्थः । अतितरामतुल तन्वी खाभावि- 
कक्ररापि तनुः । रोषेण कोपेन । दा हेति खेदे । क्षाम्ग्रयतिक्ररालमेतीति योजना । 

"ताम्यति" इति पाठे संतप्ता भवतीलयथः। तस्मात्वयेवं नेव कार्यमिति ताप्यम् । 
अच्र परिकराङ्कुरोऽठंकारः । रोषं तूक्तमेद ॥ 

एवमप्यप्रसन्नां सीतां राधां वा प्रति पुनस्तत्सख्येव प्रवसत्पतिकरायाः कखयाधि. 
दन्यस्या नायिकायाः ्रियसौहादौधिक्यध्वनकव्यापारजातं कथयन्ती सतीत्वं तु 
तदयिकवयोवदयपि मया भूयो विवोधिता सलयपि नाद्यापि मानमवमानयसीदयतो 

वन्येवासीय्युपालम्मं व्यनक्ति- 

वाचो माङ्गलखिकोः प्रयाणसमये जट्पत्यनस्पं जने 
केटीमन्दिरमारुतायनमरुखे विन्यस्तवक्राम्वुजम् । 

निःश्वासग्छपिताधर परिपतद्वापष्पाद्रेवक्षोखदा 
वाटा रखोटखविरखोचना रिव रिव प्राणेशमालोकते ॥५५॥ 

चाच इति । भो सखि, अचर प्रतिवेिवेद॑मनि । प्रयाणसमये तत्कान्तसखय 

नगरान्तरं प्रति प्रवास्रकाल इयर्थः। जने मित्रादिपरिजने । माद्लिकीः । सुमुहूर्व- 
मङ्गल्येपयुक्तसखस्त्यादिशब्दवतीरिति यावत्। एतादशीवाचो वाणीरनत्पं बहुं जल्पति 
सुग्यक्त वदति सरति । केटीति । चरमभूमिकागतरलयागारगवाक्षमध्य इदयर्थः । 
विन्यस्तेति । विन्यस्तं कान्तदशनं यथा स्यात्तथाललक्षणेन विशेषेण न्यस्तं स्थापितं 
वक्राम्बुजं सुखक्मल यथा भवति तयेदयर्थः। "विन्यस्य इति क्रचिद्ठयबन्तपारोऽपि। 

तत्र वक्राम्बुज विन्यस्यति योज्यम् । "विन्यस्तवक्राम्बुजा इति पठे तु निन्यस्तं 
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वक्राम्बुजं ययेति। अत एव । निः्वासेति। निःश्वापैरविरदजन्यदाहोष्णश्वासेग्डपितो 
गानि प्रापितः । द्ुष्कतां नीत इति यावत् । तादशोऽधरोऽधरोष्रो यस्मिन्कर्मणि 
यथा भवति तथेर्थः । परीति । परितः सरमन्तान त्वेकदेशे । तेन तसपराचुर्थ कुच- 
काठिन्यं च सूच्यते । कठिने हि स्थले पतितोऽम्बुबिन्दुसत्कछालमेवोडीय सहसधा 

परितः प्रसरतीति प्रसिद्धमेव । तथा पतन्ति च तानि बाष्पाणि चेति तथा । निपत. 
दश्रूदकानीलयर्थः । एतेन प्रियवियोगश्योकातिश्यो योद्यते । तेराद्रौ चिन्न बक्षो- 
रुहौ स्तनौ यस्याः सा तथा । न तूदरम् । तेन स्तनयोरतुरोन्नयात्तयासतारण्या- 
धिक्यं ध्वन्यते । एताददी बाला “कंशोरमा पशरदशम्” इति वचनाद्वादशाब्दाधिक- 
वयोवती काचिन्नायिकेदर्थः । एतेनास्यास्ताटक्प्रागटभ्यायोग्यत्वे तदृशनं प्रेमेकनि 
बन्धनमिति ध्वनितम् । खोरेति । चपर्लेचना सतीर्थः । एतेन तचेतसोऽति- 
स्मरदारसंत्रस्तत्वं व्यज्यते । एतादशी सती प्रणेश न तु पतिम् । तेन तद्िरहे कथं 
मस्राणाः स्थाखन्तीति चिन्ताकुल्वत्वं सूच्यते। आलोकते । पड्य्रती यर्थः । याव- 
तद्रथधुत्यादिदशनं तत्रेव तटस्थीभवतीति भावः। त्वं तु तदधिक्रवयस्काप्येतादश्ी .. 
कोपनेतरेल्याश्व्यमिलययापि तर्हिं प्रस्नादः काथं एवेति तात्पर्यम् । इह विरहिणी 
सखकीयादिरेव नायिका नायकश्च । विप्रलम्भः शृङ्गारः । डुपोपमादिरल्कारः ॥ 

एवं खोपालम्भाकूतव चसा किंचित्तत्कोपमाकक्ष्य सेव पुनस्तां स्तुवन्ती सखीप्रसा- 

दव्यज्ञकं तस्स्ितं याचते- 

दारिन्यं भजते कलखानिधिरय राकाधुना म्खायति 
स्वेरं केरवकाननेषु परितो मालिन्यमुन्मीखति । 

योतन्ते हरिदन्तराणि सुहृदां चन्द् समानन्दति 
त्वं चेदञ्चसि काञ्चनाद्धि वदनाम्भोजे विकासश्चियम् ॥५६ 

दारि्यसिति। हे काश्वनाङ्गि काच्चनवदङ्गं यस्यास्तत्संबुद्धौ । अयि सुव्णैव्णै- 
दारीरे मत्सखि,सीते राधिके वेदयर्थः। एतेन परमगोरतरखवण्यतवे तत्काये योते । 
गूढाभिसंधिनान्तः कारिन्यमपि । त्वम्। वदनेति । मुखकमल इयर्थः । विकासेति । 
विकासपद विवक्षितस्मरलक्ष्मीमिति यावत्। एतेनास्यां पद्यिनीत्व व्यज्यते । चयदि । 
एतेन तदहाभ्यं व्यज्यते । अश्वति । खीकरोषीयर्थः । तद्ययं प्रलयक्षः । एतेनोरी- 
पनसामभ्री सृचिता । कडेति। एवं चेतच्तुगुणितकलानन्द्जनकत्वसुक्तभावत्कमुख 
एवेति योदये । अधुनेदानीमेव न तु कालान्तरे । तेन तादृशे तन्मुखे जोकोत्तर- 



श्ङ्गारोह्ासः । १०९ 

सोषमशालित्वं सूच्यते । दारि श्रीश्ून्यत्वम् । भजते । प्राप्रो तीर्थः । त्वस्प्रसा- 
दादिलयोदयेन त्वन्मुखकमले विकासभ्रीभाजि कलानिधरपीन्दोर्निःश्रीकत्वं युक्तमेवे- 
लयाकूतम् । एवं च तृतीयपादार्थोऽपि संगतः । तस्या यदि चन्द्रादौ दारि्यादि तदा 
रात्रौ मित्रालोकराहियात्तमःप्राचुयेप्रयोजकं तर्हिं किं मामकं स्मितमिति रङ्खोपशा- 
मकत्वात्। तथा हि । यद्यपि चन्द्रादिषु दारि्यादिसतत्वेऽपि खन्मुखकमलान्त्मतकु- 
न्दकलिकायमानकतिचिद्विजराजराजीयालौकिकचन्द्र ङ्करेिच्छण्डलमण्डनम खण्डि- 
तमेवेति । एवं राकापू्णैनिशाकरपूणेमाखधुनेति सर्वत्र योज्यम् । म्लायति । ग्यानिं 
्राप्रोतीति यावत् । नहि धर्मधुनने घर्मिंधोरेयता नाम । अतएव खेरमिवयादिद्धि- 
तीयः पादः । खेरमुन्मीलतीति संबन्धः । निरगरं प्रसरतीदयर्थः । तृतीयपादस्त॒ 
विन्रुत प्राय एव । सुहृदां माटक्सखीजनप्रख्तीनां सरसयचेतसामिदयर्थः। अचर चिपा्यां 
सर्वत्र व्तमानार्थकाख्यातेशतुर्थचरणग्रथितकारणेककालकिकत्वमुक्तकार्याणां ध्वन्य- 
ते । तस्मादुक्तानेकपरयो जनं सप्रसादमन्दहसन भवलया विधेयमेवेदयारायः। इद मान- 
वती प्राक्तनेव नायिका नायकश्च रसोऽपि । डप्तोपमा प्रतीपविरोषोऽक्रमातिशयो- 
क्िश्वारंकारः । तदुक्तम्--“अक्रमातिशयोक्तिः स्यात्सहत्वे हेतुकायैयोः । आलि- 
जगन्ति समदेव ज्यां शराश्च पराश्च ते ॥ इति । वदनेति यतिभङ्गस्त्वनवधानहे- 
तुभूताद्रयाः सख्यास्तत्प्रसादनलोस्यादेवेति दिक् ॥ 

एवं प्राथनेऽ्प्यपरियक्तमानायां सीतायां राधायां वा सयां प्रकरतेव तस्पियसखी 
निकटवतितत्सष्यन्तरं प्रति वक्ष्यमाणलक्षणायामययां वसन्तलक्म्यां स्यां कथमियं 

मत्सखी मानैकपरवशा प्राणधारणं करिष्यतीति खचिन्तासूचनतोऽनयाज्रिति 
मानापनोदनपूर्वैक प्रत्युपगन्तन्यमेवेति व्यनक्ति-- 

पारीरद्रुभुजङ्गपुगवमुखायाता इवातापिनो 
वाता वान्ति दहन्ति खोचनमयी ताघ्रा रसालद्रुमाः। 

पते हन्त किरन्ति कूजितमयं दाखाहट कोकिला 
बाला वाटश्रुणाङकोमलतयुः प्राणान्कथ रक्षतु ॥ ५७॥ 

पारीरेति। पीर मल्याचलः। तस्यायं च चासौ । द्रुदधमागमाः' इयमरा- 
द्रक्षः । अर्थाचन्दनतसः बहुवचनं वा । तदीया ये सुजंगमपुंगवाः 'पुगवषेभङु- 
जराः” इति प्रष्टवाचकशब्देष्वमरे पुंगवपदोक्तः सपेश्रेष्टास्तेषां सुखानि तेभ्य आयाता 

इव समागताः किमिदयर्थः । अत एवातापिनः । समान्तादहिरहिणीतापजनका 
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इव्यर्थः । एतादृशो वाताः पवना वान्द्युक्तरीदया शी तादिगुणन्रयवत्त्वेन प्रसरन्तीति 
यावत् । किंच । अमी प्रयक्षास्ताग्राः नूलसेजातपष्टवत्वेनार्तवणा इदयर्थः ¦ 
ङ्दशाः । रसराठेति 1 आम्रव्रक्षा इदयर्थः । खोचनं नेत्रम् । जादयभिप्रायमेकव- 
चनम् । विरहिणीनामिदयार्थिकम् । विवेकन्ञानं वा । दहन्ति । एतेन विवेकः कार्यं 
इदयाकाद्वपि प्रतिक्षिप्ता । अपि च । हन्तेति खेदे । एते प्रक्षा न तु परोक्षाः । 
तेन तद्भुनौ भ्रमत्वं व्युदस्तम् । कोक्रिकादूजितमयं रतत्वेन विकृतम् । एतेन 
विकृतस्य तिक्तदन्यादेरतिरिक्तत्ववदनुपमतापकत्वं व्यक्तम् । हालाहलम् । "पुंसि 

छीन च काकोलकालकूटहलाहलाः" इदयमरात्खार्थं तद्धितः । कालकूटमिदर्थः । 
तेनाटोकिकदाहकत्वं योदयते ! किरन्ति । वषन्तीदर्थः । तेनात्पत्वं सूचितम् । 
भवत्वेवम् , किमेतावता प्रकृत इयत आद-वलेति चरम चरणेन । एवं सति हे 
सखि, इयं मद्वयस्या बाला दाद छवर्षोरष्व॑षोडशावाग्बयस्का । सीता राधा वेति 
यावत् । न तु प्रौढा । तेन धेयवेधु्थं ध्वन्यते । त्रापि दढा चेव्सहेतैव कदाचि- 
त्परंतु परमसौकुमायान्न तच्छद्कापीति व्यनक्ति--वाटेति विशेषणतः । तच्रापि 
चारन तु पक्त तदपि गरणाल विसंनतु कुसुम तद्दत्छोमला सुकुमारतरा तनु- 
यसाः सा तयेलयर्थः । एतादी । अत एव नायकसंयोगमन्तरा कथं प्राणाव्रक्षतु । न 
कथमपीलयार्थिकम् । तस्मादनयाधरुनाभिसर्तव्यमेवेति तात्पयम् । इद नायिकादिप 

सर्वैमनपूर्वमेव । उक्तास्पदा हेतूततरेक्षा परिणामः कान्यटिद्घ टुप्नोपमादिश्वाटकारः ॥ 

एव स्रदःसखीाक्येन सीता राधा वा यावत्खमनसि श्रीरामादययभिसरणसं- 
कल्पाद्याकृख्यति तावदेव तदुहीपनसाममरीमूतमगखतदयुतिविम्बसुदयाचलशद्गप्रणि- 
परिचुम्वि संबभूवरेति कविवणैयति- 

आयातेव निशा मनो सरगदश्ामुन्निद्रमातन्वती 
मानो मे कथमेष संप्रति निरातङ्क हदि स्थास्यति । 

ऊहापोहमिय सरोजनयना यावद्धियत्ततरां 
ताचत्कामन्रपातपत्र सुषम बिम्बं वभासे विधोः॥ ५८ ॥ 

आयातैवेति । यत इलध्याहारः । मृगेति । हरिणाक्षीणामिलर्थः । एतेन 
तारुण्यं ध्वन्यते । तत्रैव स्रीणां हरिणादिवद्रागादिना लोचन चापल्यादिसत्त्वात् । एवं 
च साधारणतरुणीनामपीयं रारि: कामोदहौपिकरा यदा, तदा खोकोत्तरतरुण्यामे सा 
कौदृगुदीपनातिदशायं करिष्यतीति न जान इति चिन्तारायः सूचितः । मनोऽन्तः- 
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करणमपि । न तु चन्द्रादिदिदक्षया केवरं चक्चुरेवेय्थैः । तेन तदौतण्व्ये सति 
तदधीनसकटेन्धियवेकल्यं व्यज्यते । उन्निद्र जागरूकम् । सावधानमिति यावत् ¦ 
आतन्वती विस्तारयन्तीति तत्वम् । तत्रापि आ समन्तादिदर्थः । एवं चास्ाम- 

लयौत्सुक््यजनकतं योदयते । एतादशी निशा राधिः आयातैव । प्रातैवेदयर्थः । न 
लायास्यति क्षणान्तरे । एतेन संदीप्तभवनकुपखननन्ययेनोपायवैयुर ष्वन्यते । अतो 
मे ममहृदिनतु बहिः । एष साश्चिप्रदक्षो मानो “हूपादिना निजोत्कर्षादर्वोऽन्य- 
स्यावहेलनम् । मत्सोन्दयीनुसं धानाच्न ते गोवथन व्यथा ॥* इति मदीयसाहिदय- 
स्रारनिरुक्तलक्षणादेगवापरपयायस्य मनस्योदामत्व प्रयोजकधन्यत्वाधायक्व्रत्तिदिशे- 
षसयेव विवक्षितत्वाघयुक्तमेव तसयोक्तप्रयक्षलम् । संप्रतीदानीम् । तेन कालान्तरे 
तत्संभवेऽपि प्रकृतक्रालिकत्वेन पुनस्तदनागतेस्तद्विषयकचिन्तावरईयकतवं व्यज्यते! 
निरातङ्कं ^रकतापरङ्काख तङ्कः इति कोशाचचिःशद्कुं यथा स्यात्तथेलयर्थः । एतेन 

सेस्कारात्मना तत्स्थितिसेभवेऽपि व्यक्तह्पेण तदसंभव एवेति योयते । कर्थं 
स्थास्यति कथमपि नेव तस्स्थितिसंभावनान्ापीयान्लयः । इमं निरुक्तप्रकारकम् ! 
ऊदटेति तकवितर्कम् । सरोजेति । पद्ममुखीयर्थः । तेन तदानीं सार्यकालत्वेन 
कमलानां मुकुटीभवनीन्मुख्यादुक्तचिन्तापारवदयेन तस्यां म्लनासखतवं सूचितम् 
यावयत्कारखावच्छेदेन । विधत्तेतरां “विभूर्विजयतेतराम्? इयादिवदलन्तं करोती- 
र्थः । तावत्तत्काटावच्छेदेनवं । कामेति । स्मरनरपतिसितातपचरशोभासंमारमि- 
र्थः । एतादद विधोश्वन्द्रह्य विम्ब वभासे प्रकटीवभूवेलन्वयः । अत्रातपत्रे्य- 

नेन पूर्णत्वं व्यस्यते । इह मानवती सचिन्ता खकीया परिकीया वा मध्यैव 
नायिका । विप्रलम्भः शङ्गारः । निरेति यतिभङ्गोऽपि वक्रया रसावेशान्नेव 
दोषाय । इष्यमाणविसरृद्धार्थसंप्रासिस्तु विषादनम् । दीपमुयोजयेयावन्निवाणस्तावदेव 
सः ॥* इद्युक्तलक्षणो विषाद्नाद्यः काव्यलिद्गादिश्वालकारः । “सुषमा परमा 
सोभाः इयमरः ॥ 

इत्थं संजाते चन्द्रोदये धथ धतमशक्तुवाना सीता राधा वा श्रीरामं श्रीङृष्णं 
वामिसय यथेच्छं निशि नानाविधविलासेः ऋोडित्वा संजातेऽपि प्रभाते प्राक्तन 
भूरिकालिकविरदहाङल्त्वेन तच्राप्यत्रप्यमाना खस्याः पद्धिनीत्वेन दिवा रतिपिय- 
त्वात्तस्णः तत्कालन्ञानप्रागभावपरिपाडनाय तष्टोचनसंछादनटीलां संपादयन्यपिं 
तेन परमचतुरेण कोमख्परिमलशालिमन्दानिलादिना विज्ञाते सति प्रातःकाटेऽसौ 

विफलित प्रयन्नेव संपन्नेति कविव्येनक्ति-- 
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प्रभातखमयप्रभां प्रणयिनी हुवाना रसा- 
दमुष्य निजपाणिना दशममीटखयलीखया । 

अयं तु खलु पद्चिनीपरिमलखाछिपारचचरे- 
ररेसुदयमध्यगाद् धिकचारुतेमो श्तेः ॥ ५९ ॥ 

प्रभातेति। प्रणयिनी प्रेयसी । सीता राधिका वेदर्थः । प्रभातेति । प्रातःका- 
ीनसूयदीधितिमिदयर्थः । रसात् । “ङ्कारादा रसे वीरै गुणे रागे द्रवे रखः* इति 
कोरात्रतानुरागाद्धेतोरिति यावत् । हवानापल्पमाना सतीर्थः । अमुष्य म्रक्- 
तसय श्रीरामस्य श्रीकृष्ण वा दद्य टि टीख्या ¦ शद्वारचेश्विशेषेणेदयर्थः। 

निजेति । खकरकमलेनेति यावत् । अमीख्यदाच्छादयामासेति संबन्धः । अयतु 
म्रकतनायकस्तु । पद्यिनीति । पद्िनीनां कमकिनीनां ये परिमलाः सूर्योदयवशसं- 
पन्नविकासञेश्जन्यसुगन्धास्तेषाों या आलयः पल्य: । एतेन वक्ष्यमाणमारुतेषु 
सौगन्ध्याधिक्यं ध्वन्यते । तासां ये पाटचराश्वोरा इवापदहतीरस्तेरिर्थः । अत एव 
--अधिकेति । अधिक्रा लोकोत्तरा चारुता शी तमन्दसुगन्ित्वकूपा रमणीयता येषां 
तैरिदर्थः । एतादरौमौरुतेः पवने रवेः सूयस्योदयमध्यगाद्वुघुधे खल्विति योजना । 
एवं च तद्यलवेफट्यमेव बभूवेति भावः । श्रणयिनिः इति सप्तम्यन्तपठे पचचम्य- 
न्तरसपदेन संबन्धे कान्तविषयकानुरागव्ादिदय्थसेभवेऽपि क्या नायिकाया 
अध्याहारापत्तिः । एवं श्रणयनिहु वाना" इति समस्तपाठेऽपि प्रणयेन प्रेम्णा निह- 

वानेति व्युत्पत्तिसंभवेऽपि रसादिलयत्र पौनरसुक्तयापहृये संभोगङ्गाररसाद्धेतोरि- 
दयर्थकूरणेऽपि च तदापत्तिदुबोरेवेति बोध्यम् । एवं चोक्तपाठ एव श्रेयान् । तथाच 
प्रणयिनीलादेवोक्तरञ्यीलने प्रवृत्तिरिति तत्त्वम् । यदा त्वल्यो भद्भा एव पाटचरा 

इति व्याख्यायते तदा माकारीणि सूर्योदयप्रभाजनकानि रतानि शब्दितानि येषां 
तेरिति तद्विशेषणमेव ज्ञेयम् । अन्यथा समुच्चायकश्चकारादिरध्यादायः स्यात् । अत 
एव अयधिकेति । एवं पद्धिनीनां ब्रीविशेषाणां परिमलो येषुतेचते। आल्या 
खखीद्वारा पाटचरा इवेति व्युर्पच्या जारपरलमपि । तेन समासोक्तिररुकारः । 
टीलावती खकीयादिरेव नायिका । पूवां संभोगः, उत्तरां विप्रलम्भश्च शङ्गारः। 
कुशलो धार्मिकश्च नायकः । शषादिरप्यलकारः ॥ 

अथ प्रातरुत्थानादि विहितयथाविध्याह्ठिकन्यापारं श्रीराम श्रीहृष्णं रति वा ताट- 
दयेव सीतया राधया वा रदस्यमिख तृतीययामे किंचित्ंकेतायुक्ते सवि तदशना 



श्ङ्गारेद्टासः । १०५ 

केनचिद्रहःसुहृदा किमनयोक्तमिति प्रणयप्ृ्टोऽसौ तं प्रलयाह विदूरादियादिद्रा- 
भ्याम्- 

विदुरादाश्चयंस्तिमितमथ किंचित्परिचया- 
दुदखचाञ्चस्यं तदनु परितः स्फारितरुचि । 

गुरूणां संघाते सपदि मयि याते समजनि 
जचपाश्रुणेत्तारं नयनमिह सारङ्गजदशः ॥ ६० ॥ (युग्मम् ।) 

बिदुरादिति। हे सखे, विदूराद्विशेषेण दूरतो मदृशने जाते । आश्वर्येवि । 
आश्चर्येण पुरषाकारेन्द्रनीरनि चयमरीचि मण्डल विलो कनेनाद्भुतेन स्तिमितं सखम्धम् । 
अथानन्तरम् । किंचित्परिचयानिरुक्ताश्चयजन्यलोभवरात् । पुरोगमनजनितेष- 
त्संनिकषोदियर्थः । उद्श्वदिति । उदश्चदतिपूजितं भवच्ाच्चल्यं चापल्यं यख 
तत्तथा । तदनु निरुक्तासक्तिसमुद्रेकानन्तरं परितः समन्ततः सर्वसोन्दयदशेनार्थम् । 
स्फारितेति । स्फारिता प्रसारिता रुचिस्तत्प्रतिनिम्बग्रहात्सावारिकनीक्कान्तर्यैन 
तत् । एतेन करमान्नायिकाटष्टावपि स्तम्भवेपथ्रुवेवण्यानि ध्वन्यन्ते । अथ सपदि 
तत्कार किंचित्कायेवशचाद्भरूणां खपूज्यानां संघाते समूहे । तन्मध्य इयर्थः । 
मयि याते । गते सतीर्थः । इदास्मिन्काटे । अपेति । उक्तगुरुनिकरमध्यवर्ति- 
त्वादेव या त्रपा हस्तया घूणैन्ती चलन्ती तारा कनीनिका यस्य तत्तथा । एताट- 
राम् । तत्रापि । सारङ्गो दरिणस्तस्माजायत इति तथा । कृष्णसारकिशोर इयथः, 
तद्वदृग्ट्टियस्याः सा तथोक्ता । तस्याः खभावत एव कुरक्तकुमार क्ष्या इलर्थः। 
नयनं नेत्रम् । जादयेकवचनम् । यद्वा गुविंयाद्युक्तहेतोरेककटाक्षामिप्रायकमेव । 

समजनीति योजना ॥ 
किमेवं तर्हिं संमोागभङ्ग एव संपन्नः । नेयाह- 

कपोटावुन्मीरत्पुरुकनिकुरम्बो मयि मना- 
कस्पुशात्यन्तःस्सेरस्तवकितमुखाम्भोख्हरुचः । 

कथंकारं राक्याः परिगदितुमिन्दीवर्दरो 
दटद्राक्षानियेद्रसभरसपक्चा भणितयः ॥ ६१ ॥ 

कपोखाविति । ततो ्षटियिवान्तःपुरे गत्वा मयि । उन्मीलदिति । मह्ध- 
नादेवाविभवदोमाघचनिचयौ एतादयो कपोल गष्टौ स्पशति चुम्बना्थं करेण परा- 
म्रराति सतीर्थः । अत एव । अन्तरिति । अन्तःस्रेण गृढस्मितेन स्तबकित 
मारतीयुच्छतां गता मुखाम्भोरुहे सुग्यसया इयर्थः । अत एव । इन्दीवरेति । 
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नीलोत्पर्विखोचनाया इयर्थः । न तु पद्माक्ष्याः । एतेन नायकेऽपि कानितसो. 
न्दयादिलोक्ोत्तरगुणगण्येदयो योतितः। एतारद्याः पू्वक्तनायिकायाः। दरदिति। 
दटन्यो रपपरिपाक्वरात्खयमेव स्फुटन्यः । न तु यलपाचिताः । एतेन माधु- 
याधिकयं ध्वन्यते । तच्रापि द्राक्षा मद्वीकाः। न तु जम्बूफखानि । तासां नियनिः- 
सरन्यो रसभरो द्वनिवदहस्तेन सपक्षाः । निधितसाध्यवत्येन तत्साधम्यराटिन्य 
इव्यर्थः । एतेन तदोष्टयोनेंसमिकप्रवालाय मानत्वेन परमारुण्येऽपि खाभाविकस्मित- 
पूत्राभिभापित्वेन दश्चनचन्दिकाङ्कराधितत्वेन पाटलताया दलद्राक्षोपमेयत्वं तद्वसु 
च म्रदुमधुरतरल्रादिना तद्रसभरोपमेयत्वं च सूचितम् । एतादद्यो भणितयः । 
सेकेतसूचनादिवाग्न्यापारसरण्य इव्यर्थः । परिगदितुं कथयितुं कर्थकारं कथं वा 
दाक्याः । न कथमपि शक्यन्त इदन्वयः । तस्माजिरूकरीतिकतद्धाषणमनन्तयुण- 
गणेवोण्यगोचरमेवेति भावः । अत्र प्रमुदितौ नायिक्ानायको । संभोग एव 
श्यङ्गारः । टप्नोपमादिरल्कारः ॥ 

ततः सार्य पूणैचन्द्रोद्य निरीक्ष्य तदपेक्षयापि निकरस्थायाः सीताया राधाया 
वा वदनस्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा रो।भासंभारं व्यनक्ि-- 

राजान जनयांवभूव सहसरा जवातक त्वांतुयः 
सोभ्यं कुण्ठितसवैशक्तिनिकरो जातो जरातो विधिः। 

सप्रव्युन्मदखञ्नरीरनयनावक्राय निद्यधिये 
दाता साज्यमखण्डमस्य जगतो घाता नवो मन्मथः॥६२॥ 

राजानमिति। हे जेवाव्रक। "अन्नो जेवात्रकः सोमः" इदयमरद्धे चन्दे यर्थः। 
तेन “जवावरृकः स्यादायुष्मान्" इल्यपि तदुक्तेः शषेणान्यस्य राज्यावाप्तौ समां 
मारयिष्यतीति लया नेव भेतव्यम्, किंतु तद्राञ्यस्य प्रतिक्षणोत्कप्र॑कदशनतः 
क्षीणत्वक्रलङ्धितत्वादिभिरेव केवठं जी वितन्यमिति योदयते। त्वां तु यो विधिव्रह्मा । 
एतेन विदधातीति विधिरिति व्युतत्तिवशात्केवलक्रियेककोविदस्य तस्य विचार- 
विधुरत्वं ध्वन्यते । अतएव सहसा राजानं जनयां बभूव । अविचारेणेव रचया- 
मासेदर्थः । सोऽयं सर्वज्ञत्वेन प्रक्ष: । एतेनाश्रद्धेयवचनत्वं परास्तम् । 
जरातो द्विपराधायुष्यसखस्य चरमपराधौरम्भाद्वाधक्येनेलर्थः । कुण्ठितेति । अत्र 
सर्वेपदेन साव।शिकतदाश्रयाशाव्युदाखः सूच्यते । एतादशो जात इयन्वयः । 
ननु भवत्वेवम् । किं तावता । नहि दातुर्दन्ये दत्तद्न्यदलनं दयत इयत आद- 
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संप्रतीदयादयुत्तरार्धन । संप्रति मन्मथः । एवं च दछ्धीबेतरवच्छेदेन सामान्यतः 
सर्वमनोमथयितुस्तस्य त्वद्राज्योत्सादनादिना व्वन्मनोव्यथकत्वे केव राद्धेति 
सूचितम् । तेन पुंराज्यमपहय द्वीवाय तदानानौचिय परास्तम् । यो न यत्पीच्यः 
स तस्रमयोग्य इति व्यापनैरन्वयादिना सिद्धलात्तद्धिनसैव तत्पीड्यत्वाच । एवं 
संप्रतिपदेन तात्काटिकं निरुक्तनायिकायास्तन्निकटावस्थानं व्यज्यते । उन्भदेति । 
उन्मदो खरतखालसौ यौ खज्ञरीटी । “खज्ञरीटस्त॒ खज्ञनः' इदययमरात्खज्ञनदम्पती 
इदयर्थः । ताविव नयने नेत्रै यस्याः । एतेन तद्कस्य पद्यत्वं ध्वन्यते । तेन 
एको हि खञ्ञनवरो नठिनीदटस्थो दष्टः करोति चतुरद्गवलाधिपलयम्' इलयादि- 
कालिदासीयदङ्गारतिखकोक्तरहो यदशनमात्रेणान्येषां राज्यावा्निस्तसय तन्निरति- 
रायाखण्डतायोग्यतायाः केमुलयसिद्धिरिति ध्वनितम् । वक्राय । मुखायेदर्थः । 
अद जगतोऽखण्डमविनाशि । एतेन प्रयाघ्याश्चोपर्रमः सूचितः । राज्यं दाता 

दास्यतीति संबन्धः । एवं तर्हि प्राक्तस्य दरिग्यादनधिकारितेवोक्तदाने नद्यकिंचनो 
विश्रो गजदानपात्रं दातुस्तत्कतकतद्विकयपापपरयोजकलापत्तेः । इलयतो विरिनषि- 
निदयेति । ननु जगद्धात्रा विधात्रा मह्यमेव राज्यं दत्त तत्कथमनङ्गोऽप्यसावपह- 
लयान्यस्मे दाखयतीलयतस्तं विशिनष्टि । अस्य जगतो नवः । धातेति । मेथुन्यां 
खष्टो मद्नाधिनेवोत्पत्तिरिति प्रसिद्धमेव । नन्वेवमपि "धाता यथापूर्वमकल्पयत्? 
इव्यादिश्रुया प्राच्यधात्ररीतिरेवानेनापि परिपाव्येति यदि विभाव्यते तदा 
नियति तादर््य चतुर्थी । एवं च तुभ्यं तेन राज्ये दत्तेऽपि क्षयादिना ते निदय- 
श्रीनैवासेति । प्रकृते तु न तथाल्मिति। अधिकारस्तूमदेयेतेनैव । अचर भ्रमु- 
दिती नायिकानायको । संभोगविरोषः रङ्गारः । हेतुप्रतीपधप्तोपमापरिक- 
रादयोऽककाराः ॥ 

अथेवं भगवता श्रीकृष्णेन स्तुतेति परमगर्विता राधिका केनचिच्छद्यना प्रणय- 
कोपं संपाय तृष्णींभूता सती नायकेरिततद्रदःसंख्या श्रीक्ृष्णसख सौन्द्यद्रीनेन 
यदा कुलच्लीणामपि कामव्याकुलीभावः संपन्नस्तदानुभूततद्रतिसुखसंपत््या भव- 
ल्यास्तावत्कव कथा क्षणान्तरे तदभिसरणेऽतः सथो मह्यमेव यशः किमिति न देय- 
मिति बोध्यते-आविभूतेदयादिद्वाभ्याम्- 

आविभूता यदवधि मधुस्पन्दनी नन्दसूनोः 
कान्तिः काचिन्निसिलनयनाकषेणे कार्मणन्ञा । 
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श्वासो दीथैस्तदवधिमुखे पाण्डिमा गण्डमूले 
शुन्या चृत्तिः कुटश्गदशां चेतसि प्रादुरासीत् ॥ ६२ ॥ 

आविरिति। हे राधिके, यदवधि यदारभ्य । नन्देति। भ्रीकृष्णयेदर्थः । 
मध्विति । मधुवन्मद्यवत्स्पन्दयति व्यामोदनेन येयाचेतश्वालख्यतीति तथा । 

खदरनमात्रेणेवोन्मादथित्रीयर्थः । एतेन दुर्निरसतवं सूचितम् । तत्र देतुः- 
निखिङेति । निखिलानां सकल्जीवानाम्। एव च यदा पुरुषनपुसकादिसाधारण्येन 

यावजीवानामपि नेत्राकषेणे कुश्चला भगवतः कान्तिस्तदा ामसावाकषेयिष्यतीति 

किमु वक्तव्यमिति योदयते । यानि नयनानि नेचाणि तेषां यदाकर्षणं वक्ञीकरण 

तत्र यत्कार्मण कमंणाथर्वणप्रसिद्धवरीकरणक्रियाविशेषेण कृतं कार्मणम् । निरुक्त- 
राक्तिविरोषशात्यदृश्टमिदर्थः । तत्संपादयितुं जानातीति तथा एतादश्री । अत एव 
काचिद्ागगोचरा कान्तिरवण्यलक्षणा यौवनद्यतिरिति यावत् । आविभूता प्रकरी- 
भूतेदयर्थः । तदवधि । तदारभ्येवेति यावत् । ऊुटेति । कुस । सत्कुलस्येदयर्थः । 
तथास्मदादीनां दस्तद्यादिमत्त्वेऽपि न दस्तिपद शक्यत्वं रूदं गजस्य तु तद भवेऽ 
प्येकस्थव शुण्डादण्डरूपस प्ररास्ततरस्य तस्य सत्त्वेन तत्सवैसंमतमेव तद्रत्सामान्य- 
तः स्रीत्वावच््छिन्नानां जन्यतया कुरेकसंबन्धित्वेऽपि पातिवब्र्यायनुमितपाशस्य. 
रालिकुलजन्यच्रीष्वेव कुलकामिन्यादिपदवाच्यत्वमिति प्रकृते सदादिपदाभावेऽपि 
तदार्थकत वोध्यम् । नतु केवलग्रगाक्षीणाम्। तेन यत्र सरतीरिरोमारतीभूतानाम- 
पीरदयेवावस्था तच्र परकीयाया भवाः केव कथेति व्यज्यते। मृगप्रदेनाविभीति 
खाभाग्याःस्मरश्चरातुरल्वातिशयः सूचितः। साध्य(घ्व)भिधमुग्धानामिदयर्थः। सुखे 
वदने दीर्घा नियतपरिमाणायिकगामी श्वासो निःश्वासः । यद्यदि श्वासस्य नासि- 
कैकायतनत्वखाभाय्येन मुखाधिकरणकत्ववर्णनमनुचितमिव भाति तथापि भगव. 
त्सोन्दयादयभ्युदयदशनजन्यानुरागपातिव्रयपरिपालनोभय भयजन्यवेकल्योत्कषध्व 
ननाथं तदुचितमेवेति तच््वम् । अत एव । दीघ इति । तथा गण्डमृठे कपोल. 
तटे पाण्डिमा । विरहद्युध्रिमेदर्थः । न केवरं बाह्यचिहमेवैवं किंलान्तरमपि 
तत्तादरमिति व्यनक्ति--दुन्येति । किं पातिब्र्ं हेयमुत भगवद्रतिलालस्यमिति 
निर्णयाभावजन्यकषायाभिधसंकत्पहीनेति यावत् । एतादृशी व्ृत्तिर्वैतेन चेतसि 
प्रादुरासीस्पकठीबभूवेति सरल्मेव । न च कुलमरगटक्पदवाच्यपतिन्रतानां परुस् 

पोयलोकोत्तरलावण्यवीक्षणमेवादौ "पुमानन्यः कान्ताद्विधुरिव चतुर्थी समुदितः* इति 
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मूलकारायुक्तेः क्र पुनस्तदनुरागः, कतरां तजन्योक्तनिर्णयाभावः, कतमां निरुक्त 

तत्कायोणीति वाच्यम् । कृष्णसख पूर्णब्रह्मत्वेनात्मलात्तत्र च निर्पचरितप्रीतिविष- 
यत्वसखय नेसर्भिकसावोनुभविकत्वाच । तेन मायिकाविष्कारितोक्तरीलाविग्रहवति तु 
तख कैमुयसिद्धत्वात् । इद संबोध्या मध्या मानवती परकीया च, तथा वण्यौः 
परकीया विररिण्यो मुग्धायाश्च नायिकाः । सर्वोत्तमो नायकः ! विप्रलम्भः ॐक्गारः। 
चपलातिश्योक्तयादयोऽलकाराः । मन्दाक्रान्ता कृत्तम् ॥ 

प्रसङ्ध गोपानां यदुषु बहुमान यदुपते 
रुपाकण्यं खिद्यत्पुरुकरितकपोटा कुरुवधूः । 

विषज्वारखाजार रिति वमतः पन्नगपतेः 
फणायां साश्चयं कथयतितरां ताण्डवविधिम् ॥ ६४ ॥ 

प्रसङ्ग इति । हे राधे, कुठेति । काचित्साध्वी । गोपानां बह्टवानाम् । नन्दा- 
दीनामपीति यावत् । प्रसङ्गे काक्सिधिदिन्द्रयागादि्छायारम्भप्रसक्ताविदयर्थः । युरषु। 
निधारणसप्तमीयम् । सकल्वियाव्रद्धषु मध्य इयर्थः । यद्वा सस्मरतस्योपेक्षानर्हत्वं 
प्रसङ्गः" इत्युक्तलक्षणरीलया स्प्रति विषयी भूते गुरुविषयकानुपेक्षणीये कः सर्वैगुणे्वै- 
रि्ठ इति विचारे प्रापे सतीति यावत्. । यदुपतेः श्रीटृष्णस्य बहुमानमिन्द्रयागं 
युक्तिभिः परङ़ल गोवधेनेकयागप्रतिपादकयुक्तिवेभवपारवद्यप्रयुक्तं सत्कारमिति 
यावत् । उपाकण्यं निकटवर्तित्वेनाकस्माच्छरुला । खिद्यदिति खेदं प्राप्तौ । तथा । 
पुलकितेति पुकुकितो संजातरोमाश्चौ कपाटो यस्याः सा तयेदयर्थः। एतेन 
ज्ञानाधिक्यज्ञानजन्योऽयमनुराग इति योतितम् । तेन पूर्वैपदापेक्षयाख न 
पौनस्तयम् । तत्र तु सोन्दयेत्करषसेवोक्तलात् । अत्र तु वुज्यादिवैभवस्याप्य- 
भिरहितत्वान्नेति । एतादश्नरी । नन्वेवं तर्हिं कथ तया खक्पोकपुकुकखेदजा- 
कापरापनमकारीदयाकाद्घं क्षपयति--विषेयादयुत्तरान । एतादृशी अतएव । 
विषेति । विषस्य गरलस्य या ज्वाखास्तासां जालम्, न तु लेशम् । एते- 
नातिदुःसदहत्वं योतितम् । तत्रापि न्ञरिति शीघ्रम्, नतु विरम्य । एवं च तदेवं 
टृदीकृतम् । वमतः । भगवत्पादप्रहारासरिष्णत्वेनोद्विरत इव्यर्थः । तत्रापि पन्न 
गेति । सपेराजसेदयर्थः । एतेनाशक्यग्रतीकारत्वं ध्वनितम् । तत्रापि फणायाम् , न 
तु पुच्छादो । यदुपतेरिद्यत्राप्यनुकृष्य योज्यम् । श्रीङृष्णखेयर्थः । ताण्डवेवि । 
उद्धतनृदप्रकारमिदयर्थः । साश्वयेमाश्च्य॑ण विस्मयेन सहितं यथा भवेति तथा । 

भाग विम ८ 
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कथयतितरां वारेवारे बृद्धगोपान् प्रति निरक्तभगवत्ताण्डववणैनमेवोक्तरीदया खानु- 
रागन्यज्ञकखकपोलपुलकाध्पकापनग्रयोजकाद्धुतरसपरिपोषपूर्वकं विनिवेदयतीद्- 
न्वयः । तस्स्यायदा पतिब्रतानामपि श्रीङृष्णसोन्दयसार्वद्यादिविचिच्रविविधगुणा- 
कष्येदशं कष्ट तदा केव कथानुभूततद्रलया भवदा इति मह्यमेव यशः प्रदाय द्रत- 
मयेव तं प्रयभिसतैव्यमिदयाश्चयः । अचर प्रकृता परकीया मध्या मानवती नायिका 
वर्या तूत्कण्ठितेव । कलितो नायकः । विप्रलम्भः द्धारः । अपहुतिरलंकारः ॥ 

अथ वेदेद्यास्त “राजानं जनयांबभूवः इदयादिद्वाषिपयेन श्रीरामेण मुखारवि- 
न्दव्णैनतोऽभिनन्दने कृतेऽपि परमसात्विकलाद्रवैराहिय सलयतीव परितुश्ोऽसी 

राधायाशोक्तोपदेखेनातिप्रसादतोऽभिखतायास्तादशः श्रीकृष्णो वा मुखायवयवा- 
न्वेणयति- 

कैड्योरे वयसि क्रमेण तयुतामायाति तन्व्यास्तना- 
वागामिन्यसिलेश्वरे रतिपतो तत्कारमस्याज्ञया । 

आस्ये पणैशश्याङ्कता नयनयोस्तादात्म्यमम्भोरुढां 
करंचासीदभ्रतस्य भदविगमः साचिस्सिते सर्वदा ॥ 2५ ॥ 

कैशोर इति । “केयोरमापव्वदक्म्" इव्यभियुक्तोक्तेदेशवर्षोत्तरपश्चदशवषप- 
रिसमाधिपर्थन्तमिलयर्थः । बयस्यवस्थाविशेषे तन्व्याः कृशाङ्ग्याः । तनो शचरीरे । 
कऋमेणेकादश्चवषोयनु क्रमेण । तयुतां काद्य क्षीणल्वमिति यावत् । आयादागच्छवि 
सतीर्थः । अत एवाखिदेश्वर रैश्वरादिजगव्यामोहकलाद्धिश्वनियन्तरीलयर्थः । 
एतेन वक्ष्यमाणतदाज्ञायामवरयानुद्घनी यत्वं व्यज्यते । एतादृशे रतिपतो न तु 
कामे । तेन व्यथा राजा तथा प्रजा इति न्यायेन खस्याखण्डविरखासश्चीलत्वेन 
खनियम्येषु तत्कारकलनेसम्य॑ सूचितम् । तस्मिन्मदने च निरुक्ततनुरूपनगयेवच्छे- 
देनागामिन्यागमिष्यति सतीर्थः । अस्य निशुक्तलक्षणस्य रतिपतेराञ्ञया नियोगेन 
तत्कालमेव तत्क्षणमेव । न तु बिम्बेनेय्थः। एतेन राजाज्ञातिक्रमे सयः 
भ्राणविगम इति मीतिः सूचिता । आसे मुखे । पूर्णति । अत्र श्चदरापदेन कपोढे 
कस्तूरीमकरविरचनचतुरलरूपस्रुणीखभावो ध्वन्यते । पूणैपद् द्वितीयादीन्दुग्युदा- 
सार्थम् । तेन तत्र खनेत्नचकोरतरिजननश्चमत्व योते । तथा नयनयोर्नैत्रयोः। 
भम्भोरहामम्भस्युदके सहन्ति “रह बीजजन्मनि प्रादुभोवे च इति धातोजन्म 
लभन्ते तानि तथा । तेषां कमलानामिदलयर्थः । एतेन तत्रातिशिग्धिरीकरणचणलतवं 
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सूच्यते । तादात्म्यं भदसदिष्णुरभेदः । पश्मरूपलमिति यावत् । किव्ागृतस्य 
पीयूषसय शछषान्मोक्षस्यापीर्थः । मेदविगमोऽभेदः । साचीति । वलितप्रीवं 
मन्दटदासय इयर्थः । सर्वदा न तु क्षणमात्रम् । तेनोक्तनायिकामुखवीक्षणेऽपि 
परमपुमर्थत्वं किं पुनस्तदाखादन इति व्तैमानकारेऽपि तरेगुण्यसत्तवं च योतितम् । 
आसीद भूदिति संबन्धः । इद खकीया परकीया वा मध्याभिसारिका नायिका । 
मुदितो नायकः । संभोगः ङ्गारः । क्रामिकं रूपक चाङ्कारः ॥ 

एवं वणनपूवैकं तद्रात्रौ ययेच्छं विहारं विधाय प्रातःकाटे किंचित्कायवशायो- 
जनादवोगेव प्रवद सायं समागतं श्रीरामं श्रीकृष्णं वा यामचतुष्टयविरदस्याप्यसहि- 
ष्णतया शैवठ्शय्यायां सरवैश्वानरदादापदानाथ शयाना सीता राधा वा लोकोत्त- 
रग्लानिवशात्सरभसन्युस्थानायशक्तसवेन सरसविलो कनेरेवोपचरतीति कविः संव- 
णयति-- 

रायिता श्चैवलदश्चयने सुषमाशेषा नवेन्दु लेखेव । 
परियमागतमपि सविधे सत्कुरुते मधुरवीक्षणेनेव ॥ ६६ ॥ 

श्यितेति । भ्रकृतनायिकैदयार्थिकम्। शैवरेति। "जलनीली तु रेवां शैवलः 
इयमरच्छेवरसय जलनीत्या यच्छयनं कुसुमादिवद्दिरदाधिसंतपशान्यथ तदुपक- 
सिपत तल्पमियर्थः । एतेन तत्राविश्षी तख्लगरदुलाभ्यासुकतोपायलयोग्यतं व्यज्यते । 
अत्र शयिता निद्राणं सतीर्थः । न तूपविष्टा नापि प्रसुप्ता । अराक्तिचिन्तोत्क- 
व्येन तदसंभवात् । एवं चोक्तवियोगस्यातुलासद्यत्वं सूचितम् । अत एव । सुष- 
मेति । “सुषमा परमा शोभाः इवयमरादलोकिकसौन्दर्शोभेव शेषोऽवरिर्धेऽयो 
यस्याः सा तथा । एतेन निरुपमकाद्य ध्वन्यते । एतारङयपि सविधे निकट एव, 
नतु दूरम् 1 आगतमप्युपगतमपि । तत्रापि प्रिय खध्रीतिविषय नायकम्, न तु 
मानादयवस्थावश्चादनारणीयं कान्तमिति यावत् । मधुरेति । चन्द्रमरीचिकाग्रतव- 
त्कान्तचष्चश्वकोरेकाखादनी यध्वननाथ मधुरपदम् । एतादश यद्वीश्चषणमतिग्रीति- 
रूपविरोषेण यदीक्षणमवलोकनं तेनैव । न तु प्रत्युद्रमनादिव्यापारान्तरेः । एतेन 
जीवितमात्नत्वेनानुरागातिरयो दोयते । परमासामभ्यव्यज्ञकत्वादेकवचनान्तपाठ 
एवेष्टः । यदि वु प्रेयोदशेनोत्तरं प्रतीक्षणोजीवनाधिक्येन तद्रदनसौन्दयंदिदक्षा- 
धिक्येन च वीक्षणे पानकन्यायेन विरम्य विरम्याखादनीयनायकखवण्यलालसन 

भूयस्त्वमपि शुणत्वेनैव संमाव्यते तदा मवु नाम बहुवचनान्त एव पाठः । वीक्षणे- 
रिवि। सत्छुरूत उपचरति खाद्रविषयीकरो तीयन्वयः। तत्र योग्यसुपमानमाद-* 
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नवेति । यथा हि लोके नवा शुद्धि तीयागतत्वेन नूतना । एतादश येन्दोश्वन्द्रसय 
ठेखा । एककरातमकत्वेन रेखेदयर्थः । सीतावत् रोवेति । सिवस परमेश्वरसयेमानि 
दोवानि “भूरम्भांसखनलोऽनिरोऽम्बरमदहनांथो दिमांश्चः पुमान. इति दक्षिणमूर्ति 
स्तोत्राद्युक्ता्टवपूषीदय्थैः । “ला आद नेः इति धातोस्तानि लालयाधेयतयादत्ते । 
गृह्णातीति यावत् । स शैवलः कालस सवाधारत्वद्धि तीयतिथ्याष्यः कालविशोष एव । 
स एव दायनं तत्पमिव तत्रेयर्थः। शयिता दुलेक्ष्यत्वादनतिप्रसादवक्वाच निद्रितेव 
वतैमानापि । तथा सुषमेति प्राग्वदेव । वधमानकलाबीजवृत्वेन परमदशनीयत्वेन 
च निरतिशयश्चोभामाच्रावशेषशाटिन्यपीलर्थः । प्रियमादरेण खद्रषटूतया कचिदेव- 
दत्तादिकूप सखायसमिति यावत् । मध्विति । मधुतुल्योऽस्तसमयावच्छिन्नत्वेनारक्त- 
वर्णवक्वान्माक्षिकविशेषसदशो यो रविः सूय॑स्तन सह यदीक्षणं निसुक्तदेवदत्तक- 
वेकं खकर्मैकमवलोकनं तेनेखर्थः। निरुक्तदरोनस तदैव संभवात्तजन्यपुण्यरूपक- 
रणेनेति यावत् । सत्कुरुते सुखयति प्रदानेन परितोषयति तथेयमपीति संबन्धः । 
अच्र खकीयादिर्विररहिण्येव नायिका । सादरो नायकः । पृवार्धे विप्रलम्भोऽन्यत्र 
संभोगश्च शङ्गारः ॥ उपमालकारः ॥ 

अथोक्तरीलया निष्टागतमपि श्रीराम सीता श्रीङष्ण राधा वा विरहाभिना 

दद्यमानमानसा भ्रागत एव तन्नामागरृतमेवोचः परिदेवनपू्चैकसुचारयन्ती सलयपि 

कथमेतावन्तं कालमपि प्रेयानपि मासुपेक्षितवनेवासयतशिरोपेक्षालक्षणकायंिङग- 
कानुमानेन तवय्यपरिचितत्वमेव मयाध्यवस्यत इदयाशयवती परिचयहीनेव परय- 
तीदयाह- 

विरहेण विकख्हृदया विपन्ती दयित द यितेति। 
आगतमपि सा सविघे परिचयदीनेव वीक्षते बाखा ॥ ६७॥ 

विर्हेणेति 1 बाला द्वादशवर्षो्वषोडशवर्षैप्राग्वयस्का । सुग्धदयर्थः । न तु 
मध्या 1 एतेनातिधेयेवेधुरयं ध्वन्यते । तत्रापि विरहेण खग्रेयोवियोगेन । न तु व्याध्या- 
दिना । तेन नायकस्येव प्रकृतेऽपराधित्वेन तं भ्रति खस्या ओदासीन्यसाम्यसूचनं 
युक्तमेवेति व्यज्यते । विकटेति । विहलचित्तेति यावत् । अत एव दयितेति । 
वैकल्ये वीप्सा । तेन शोकातिभूमिः सूचिता । एताटशं विलपन्ती सतीर्थः । 
एताटक्षी सा पूर्वोक्तनायिका । सविधे निकटे । आगतमपि प्राप्तमपि । एतेनाव- 

द्यपरिचरणीयत्वं सूचितम् । एतां तम् । खकान्तमिति रोषः । परिचयेति । 



श्ङ्गारो्ासः । ११३ 

परिचयेन नामग्रामादिनोधपू्वैकचाक्षुषन्ञानेनापि दीना । शन्येयर्थः । एतेनोदासी- 
न्याविशयो योते । सेदनेन दाद्प्रेमभर आवेयते । एतादश्ी वीक्षते । पद्य- 
तीर्थः । तस्मान्मैवेतः परमेवं कुया इति तात्पर्यम् । अतो विरहिणी मुग्धा 
खकीयादिरेव नायिका । अपराधाभासी नायकः । संभोगारम्भो विप्रलम्मशवं 
शृङ्गारः । उ्परक्षालकारः । परिकरकव्यलिङ्गा्यपि ॥ 

इत्थमोदासीन्यमवलेक्य श्रीरामः सीतां श्रीकृष्णो राधां वा परमोत्तमनायक- 
त्वेन खमात्रापराधमवधारयद्रधरादितद्रूमवणैनेन प्रसादयति- 

अधरद्युतिरस्तपलवा मुखशोभा शशिकान्तिरुङ्किनी । 
तयुसपरतिमा च सुभ्रुवो न विधेरस्य ति विवक्षति ॥ ६८ ॥ 

अधरेति । अयि प्रिये । इयं तवेयध्यादारस्तु वक्तुर्विहरत्वेनानुसंधानवैधु- 
यौ हणावह एव रसपरिपोषकतयेति ध्येयम् । अधरद्युतिरधरोष्ठकान्तिः, न तु पाद्- 
तलदीस्षिः । एतेन चष्ःसंनिकषैस्य सरामुख्येन तत्रेवातिसतत्वाच्चुम्बनानुरागाति- 
शयः सूचितः । अस्तति । अस्ता अदशनं गताः । मीतभटन्यायेन संकुचिता 
इव्यर्थः । पछवाः पदस्वत्पदसौन्द्थसख ल्वो ठेशो येषु ते तथा, न तु किषल- 
यानि यया सा तयेदयर्थः । एवं चाच्र खदुलाङ्णत्वसरखलाविश्यो योलयते । 
तर्द किं ममाधर एव रम्य इदयत आद- मुखेति । आस्यसुषमा । शक्ीति । 
दारिनः। न तु चन्द्र । एतेन तत्र शरीयरयामरूपज्ञाछित्वेन वत्कान्तो लङ्क- 
नादेत्वं ध्वन्यते । तख या कान्तिस्तां लद्घयद्ययतिक्रामतीति तथा । तत्र क्षयिखा- 
दिदोप्रग्रस्तत्वेन खस्यां प्रतिक्षणाधिकवर्धिष्णुत्वादिगुणगणरमणीयत्वेन च तद्ति- 
करमणनिपुणत्वं व्यज्यते । नन्वथापि किं मुखमेव मामकं कमनीयमिदयत्राह-~ 
तनुरिति । चः समुचये 1 तनुव्यक्तिरपि सकला अप्रतिभेव । अनुपमेवेदर्थः । 
यद्वा न विदयते प्रतिस्पथिनी मा लक्ष्मीरपि यस्याः सा तथेति यावत् । एतेन 
त्रेलोक्यसन्दर्याः भ्ियोऽपि तव सौन्दयमधिकमेवेति ध्वन्यते । तेन सथः सवो- 
सं भोगामिलाषो योलयते । एतन्नितर्यं कत । अख वातमानिकसय विधेब्रह्मणः 
कृतिं रचनां न विवक्षति । नेव विशेषतो वक्तुमिच्छतीलर्थः । एवं च कल्पान्त- 
रीयख तस्ययं व्वक्षकृतिरूपाकृतिरस्ति वा न वेति संदेह एव तव संदेह इति 
भावः । यदि वर्तमानकालिकस्य केयं ईविस्वावकाटृतिः सात्तदयन्याष्येवम् । 
तेन स्ञाभाव्यादेव काचिद्रचिता सान्न तु तथा क्वापि दर्यतेऽतः खम्यगेवेदमुक्त 
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नैयायेवं वदन्तमपि तं जओभङ्गनवेक्षन्तीं पुनः प्रसादनाय तत्रापि तां विचि 
नष्टि- सुश्रव इति । शोभने स्मरकायुकाकारे श्रवा यखास्ताटश्याः । तवेति 
यावत् । एवं च खस्यातिकामवेकल्यं व्यज्यते । अतः सदयस्त्वं सप्रसादं सुरत 
वितरेति तासयम् । अन्नोक्तेव र्म नायिका । अनुनयी नायकः । उक्त एव 
अङ्गारः । प्रतीपानन्वयावलंकारो ॥ 

अथेव स्ववदयपि श्रीरमेऽ्प्रसन्नायामेव सीतायां सयां सति मलत्संनिधाने पर- 
मपतिव्रतात्वेनाव्युत्तमनायिकाया भया मद्रयसयाग्राः सुरतानुकूल्यसू चकचे्टानि- 
शोषात्मकस्ितकटाक्षविक्षेषादिलक्षणप्रसादकरणानोचियन्मयेवेतःपरं रलागार.- 
दस्माद्रहिगन्तव्यमिदयादायेन तथा च रदा तद्रहःसख्या काचिदन्या तादद्येव 
तद्यस्य सीतारामयोरेक्यमाकाष्वन्ती तत एव परमोत्कण्ट्या भो सखि, किं 
जानकी प्रसन्नावान वाः इति प्रच्छन्ती यत्र पररकीयस्यापि रावणाख्यसय नाय- 

कसय केवलमसयाः सान्दयश्रवणमाच्रजन्यविरहािनंतादद्यवघ्था बभूव । तप्र 
सखकीयस्य संपादितबहुवारतदुपभोगस्य श्रीरामस्य तन्निकटवर्तिनस्तद्प्रसादजनि- 
तत द्विरदान टेनातुख्व्याकुटीभाव इति योतयन्द्ा नेवादाप्यसौ ्रसीदतातिव्यजञ- 
नात्रा प्रतिबोध्यते- 

व्यत्यस्त रपति क्षणं क्चषणमदो मोनं समाटम्बते 
सर्वसिन्विदधाति किं च विषये र्ट निरारम्बनाम् 

श्वासं दीधेमुरीकरोति न मनागङ्घेषु धत्ते धूति 
वेदेदीविरहव्यथाविकितो हा हन्त लङ्केश्वरः ॥ ६९ ॥ 

दयस्यस्तमिति । रपति भाषते । अङ्गेषु सरशरनिकरपराघातसंजातकमिपि- 
तेष्ववयवेषु सत्सखिदयर्थः। अच्र नायिका तृक्तैव । विरही खकीय एव प्रतिपायो नाय- 
कः । परकीयस्तु निदनीय एव । विप्रलम्भः खङ्गारः । कान्याथोपत्तिरटकारः ॥ 

तदवसरे निस्क्तनायिकामानभङ्गाथं भगवतः श्रीरामस्य प्रपूर्वपयस्तुतावप्य- 
प्रसनराधिकाविरदव्याकुख्खय श्रीढृष्णस्य चेच्छया संपन्नपूण चन्द्रोदयं कवि- 

वंणयति- 

उदितं मण्डरमिन्दो रूदितं सयो वियोगिवगेण । 
मुदितं च सकलटटनान्चूडामणिशासनेन मदनेन ॥७०) 



ग्पङ्गायोह्ासः । ११५ 

उदितमिति। तत्राप्येकमनिष्टमेव संपन्नमिति योतयति--रुदितमिति द्विती- 
य चरणेन । किं तहिं न खाभीष्टमभूदिदयत्राद-मुदितमिद्युत्तरार्धन । चूडामणय 
इव रूपायाधिक्येन मुख्याः । सश्टमन्यत् । तस्मात्खश्टप्रयोजकमात्रं संपन्नम् । 
न त्वयापि तदिति भावः। अत्र कन्यलिङ्गमरकारः । अन्यत्तु प्रारवदेव ॥ 

अथ व्याकर श्रीकृष्णमेव तत्सखी खस्थीक्तु संफु्ठेन्दीवरं सरः 
प्रदशयति-- 

इदमप्रतिमं पर्य सर; सरसिजेचरेतम् । 
सखे मा जटप नारीणां नयनानि दहन्ति माम् ॥ ७१॥ 

इदमिति । च तं(तां) प्रयाद-सखे इति । त्वद्व चस्र एव तत्स्मारकत्वात् । 
अत्र बहुवचनान्न रामः । इह स्मरयल्कारः । रिष्ट तु प्राग्वदेव सषटच॥ 

अथेवं समुदितेऽपि चन््मण्डलेऽनुशान्तमानां जानकीं राधिकां वावलोक्य 
श्रीरामः श्रीङ्कष्णो वा परमेश्वयैवशात्तत्काऊ चर्म माराच प्रान्ररसोभाविभौवनं 
संपादय तद्वशेन तामुपारम्भतः प्रसादयामसेति कविः संव्णयति-- 

मुञ्चसि नाद्यापि रूष भामिनि मुदिरालिरुदियाय । 
इति खुरशः प्रियवचनेरपायि नयनाज्ञकोणश्चोणरुचिः ॥७२॥ 

मुञ्चसीति । हे मानिनि, इयं मुदिरालिः 1 “घनजीमूतमुदिरजलमुग्धूमयोनयः' 
इलयमरात्कादम्विनीलयर्थः । उदियायोदिताभूत् । एवं च मटिनयाप्यनया घनश्र- 
ण्याभ्युदये समासादितेऽन्तवहिः्ुद्धायाः सर्वा्ञमुग्धायास्तव मानैकमीनत्वमनुचि- 
तमेवेति सूचितम् । तवं त्वयाप्येवं प्राब्रडागमेऽपि रषं कोधं न सुश्वसि । तस्मा- 
द्न्येवासीति विरोधिलक्षणया विचक्षणलश्ुल्यत्वं ध्वन्यते । इति प्रियवचनैः 
खप्रेयश्वाटुचयेः । सुटशः । एतेन शछेषाद्धिचारशाटित्वं व्यज्यते । अत एव । 
नयनेति । रोषसूचकलोचनकमलक्रोणारणिनेदर्थः । अथायिषिता(अपाय्यपेता) । 

अगमदिति यावत् । एवं च सदयः सुप्रसननाभूदिति भावः । अत्र विगतमानां 
खकीयादिनोयिका । अनुनयी लब्यसाध्यश्च नायकः । संभोगः शद्गारः । टपो- 
पमादिरख्कारः ॥ 

एवं तद्रोषावमोषपरितोषतः श्रीरामः सीतां श्रीकृष्णो राधां वाभिवर्णयति- 
आलोक्येयादिद्वाम्याम् । 
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आलोक्य सुन्दरि मुख तव मन्दहासं 
नन्द्न्त्यमन्दमरविन्दधिया मिलिन्दाः 

किं चासिताक्षि मगखाञ्छनसंभ्रसेण 
चश्चपुरं चटुखयन्ति च्चिरं चकोराः ॥ ७३ ॥ 

आलोकयेति । मिलिन्दा भ्रमराः । अमन्दं नन्दन्तीति संबन्धः । असितेति 
साभिप्रायम् । अत एव । मृगेति । त्वत्कान्यभरतप्रा्चनार्थमियार्थिकम् । चडु- 
लयन्ति विकासयन्ति । एव च मुखे प्रसादातिरेकः सूचितः । इट प्रसन्ना 
नायिका । प्रीतो नायकः । उक्त एव गङ्गाः । आान्तिरलंकारः ॥ 

स्मितं नेतत्कितु पररृतिरमणीयं विकसितं 
मुख बूते को वा कुसखुममिदमुदयत्परिमर्म्। 

स्तनदन्द्धं मिथ्या कनकनिभमेतत्फरयुग 
रखता रम्या सेयं श्रमरकुटखनस्या न रमणी ॥ ७४ ॥ 

समितसिति । एतन्मुखमिति को वा ब्रूत इद्यन्वयः। एतेनापि प्रसादोत्कर्ष- 
स्तस्यां पद्मिनीत्वं च व्यज्यते । भमरेति । एतेन कबरीपोन्दया विशयः सूचितः । 
सत एव सेयं प्राक्रोपितापीदानीं सुप्रसन्नत्वेन प्रयक्षेयर्थः । रम्या र्ता । कत्प- 
वद्ययेवेति यावत् । शिष्ट तु स्पष्टमेव इदहापहतिरलकारः । अन्यलसप्राग्वदेव ॥ 

एवं स्तवनोत्तरं यथेच्छं तद्रात्रो रतिविलासं सपाय द्वितीयदिवस आसायं 
विरहवरोन व्याकुलमनाः श्रीरामः ्रीहृष्णो वा चन्द्रोदयं निरीक्ष्य तत्र 
सूयखमुखक्षते- 

संग्रामाङ्गणसंमुखाहतकियद्धिश्वभराधीश्वरः- 
व्यादीणींकतमध्यभागविवरोन्मीरखन्नभोनीलिमा । 

अङ्गारप्रखरेः करैः कवलयन्नतन्महीमण्डले 

मातण्डोप्यमुदेति केन पश्चुना रोके शशाङ्ीक्तः॥७५॥ 
सप्रामरेति । संग्रामः संगरस्तस्याद्गणं स्थलं तत्रापि संमुखं न तु प्रष्ठत आहताः 

समन्तात्छङ्गधारया निहता एतादृशः कियन्तस्तादशां दुरभलात्कतिचिदेव ये 
विश्वंभरा प्रथ्वी तस्या अधीश्वराः प्रथ्वीपतयः । क्ष्चिया इति यावत् । तेषामेव 
रणादो सुख्याधिकारात् । तेव्यरादीणींहृतो विदारितः । तदुकम्-- द्वावेव पुरुषो 
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लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राड् योगयुक्तश्च रणे चाभियुखं हतः ॥° इति । 
तच्र प्रकतं भयं विदहदायान्यस्यव कल्पनम् । श्रीरामादेः क्षत्रियत्वात्तय द्ा- 
रविरोधित्वाच युक्तमेव । एतादशो यो मध्यभागस्तस्य यद्विवरं छिद्रं तेनोन्मीर- 
नप्रकटीभवन्नभोनीलिमाकाशकाण्यं यस्िन्स तथेलयर्थः । एतेन यदयं सूये एवन 
चन्द्रस्तर्दिं कलङ्ककाटिस्नः का गतिरिति शङ्काशार्तिः स्फुरिता । तथा । अङ्गारेति । 

अङ्गारा ज्वरत्काष्टानि तद्वस्रखराः प्रकर्षेण तीक्ष्णास्तेरियर्थः । “तिग्मं तीक्ष्णं खरम् 
इयमरः । एतादओैः करैः किरणः । एतस्प्रयक्षम् । महीति । पृथ्वीतलम् । एतेन 
खानुमानेन “अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत्” इदयभियुक्तोक्तया च नाय- 
मस्मान्पूर्यवत्संतापयति, ततः कथं त्वयायं सूयं एवेदयवधार्यत इति प्रश्चः प्रयुक्तः । 
कृवख्यन्यसन् । न तु संतापयन्नेव । तेन तच्र परमासद्यत्वं ष्वन्यते । एताटश्ः 
सन् । अयं प्रयक्षः । एवं च निरुक्तधर्मितयानुमूयमानत्वेन सर्वथापलापानरहत्वं 
योते । मार्वण्डः सूय उदेत्युद्यं प्राप्रोति । नहि नहि, भो भगवन् , अयं चन्द्र 
एवेति कृतवाद्ं कचित्स॒ुहृदं प्रयाक्षिपति-केनेलयादिशेषेण । तथा चातसिस्त- 
दुद्धिलक्षणेन खस्य भमेणाखिललोकवश्वनं हि मो्यककार्यम् । अतः स तत्साध- 
म्यीत्पञ्चुरेवेति भावः । अत्र च्विनापि सूयत्वमेव टदीकृतं बोध्यम् । इह विरही 
नायकः । विप्ररुम्भः रङ्गारः । हेत्वपहु यलकारः ॥ 

ततः समयानुपारेणाभिषरन्तीं खमेव सीतां राधां वा दूरादवलोक्य श्रीरामः 

श्रीकृष्णो वा खमनयेव॒तत्कटाक्षपातेन सयःसंमोहादिलिद्गेन तन्नेत्रीयदयामा- 

दिरूपे दाराहलायुतरक्षते- 

द्याम सित च सखुदृश्लो न दशोः स्वरूपं 
किंतु स्फुटं गरलमेतदथास्रतं च। 

नो चेत्कथं निपतनादनयोस्तदेव 
मोहं मुदं च नितरां दधते युवानः ॥ ७६ ॥ 

द्याममि ति । सुदृशः प्रछत म्रगाक्ष्याः । दशोर्नैत्रयोः । यामं ष्णं सितं शङ्क 
च खरूपम् । अन्न रूपपदेनैव चारिता््यं खपदं शुङ्कपयादेः कारमीरजरसजन्यपी- 

तादयागन्तुकरूपव्युदासार्थमेव । तथाच क मंघारय एवात्र न षष्ठीतत्पुरुषः । तेन 
खं नाम लक्षणया खभावसिद्धमिदयर्थः । न नेव भवति । कंबु । एतसप्रयक्षम् । 
स्फुटं सवोनुभवसिद्धम् । एतेनेकसेन खाद्रोचनद्धमत्नं प्त्युकम् । क्रमादिति- 
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रोषः । गरटं विषम् । अथानन्तरं विषत्वस्य इयामरूपावच्छेदेनाध्यवसरानोष्वमि- 
दर्थः । अर्तं पीयूषम् । चोऽवधारणे । तेनात्र शङ्कानवकाशः सूचितः । विपक्षे 
ऽनुकूखुतकरपराहतिमाह-नो चेदिल्युत्तरार्धन । नो चेदुक्तकल्पना नाद्रियेत चेद्. 
नयोः प्रकृतरगवच्छिन्नरयामादिरूपयोः । निपतनात् । नितरां सानुरागकटाक्षप्र- 
स्ेपावच्छेदेन कान्ात्मना संचरणादिदयर्थः । तदेव न तु क्षणान्तरे । तेन वक्ष्य. 
माणकर्ये कारणान्तरसंभवन्युदासः सूचितः । युवानोऽस्मदादयस्तणाः । नितर- 
मदन्तं नतु क्षणिकम् । तेन लोकोत्तरत्वं योदयते । मोदं वेचियम् । मृच्छ- 
मिति यावत् । अनुरागस्तदिं तत्र कथमियतं आद-मुदमिति । दषमिदयर्थः । 
दधते धारयन्तीति संबन्धः । दाखादलख दशनान्मोहस्तथामृतखय दसेनान्मोदश्च 
समुद्रमथने प्रसिद्ध एवैवं तयोनालधवले रूपे अपि शिवप्रीवाछ्धाकरयोरिति युक्त 
एवायं का्यान्यथानुपपत्तिमूलकस्तक इवयाशयः । अत्राभिसारिका खकीयादिना - 
यिका । मुदितो नायकः । संभोगः ग्रारः । हेत्वपहतिरल्कारः ॥ 

दतः किंचिदगमरे समुपागतां तामालक्ष्य तद्दन संदेदाल्कारेण वणेयति- 

अचजिश्रेगोवानेचंवा यत्र किचिद्धिभासते। 
अरविन्द म्रगाङ्को वा मुखं वेदं सगीदशः ॥ ७७॥ 

अलिरिति । यत्रालिभ्रिमये वा गृगोवानेत्रं वा । जाद्ैक्वचनम्। किंचिद्धि 
भासते तदिदं कमादरविन्दं कमल वा मगाङ्कशन्द्रो वा म्गीररः प्रकृतनायि- 

काया मुखं वास्तीयन्वयः । अत्र॒ गृगीदक्पदसुक्तयोग्यतार्थम् । दिष्ट तु स्पष्ट 
मेव पूर्ववच्च । 

सथातिनिकटमभिखतां सीतां श्रीरामो राधां वा श्रीकृष्णस्तप्रसन्नतराननवर्ण- 

नेनाभिनन्दयति--दयिते इलयादि द्वाभ्याम् ! 

दयिते रद्नत्विषपां मिषा- 
द्यि तेऽमी विरुसन्ति केसराः । 

अपि चारुकवेषधारिणो 
मकरन्दस्पृटयाखवोऽ्खयः ॥ ७८ ॥ 

दयिते इति । अयि दयिते। एतेन प्रेमप्राचुयं सृचितम् । ते तव । रदनेति ४ 

स्िताविभूतदन्तकान्तिछछद्मनेयर्थः । भमी प्रक्षाः । एतेन प्रसादसय तात्का- 
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लिकत्वेनादयानन्ददेतुत्वं व्यज्यते । न तु समर्यमाणत्वेन सखखमा्प्रयोजक- 
त्वम् । केसराः किज्ञल्काः । एतेन तदानने श्चरन्मध्याहकालिककमक्त्वं तदधरे 
प्रवााधिकारुणत्वं शक्ता परमसृङ्ष्मदन्तदीरककणिकाकान्तिषु खदीप्िसंमेलनेन 
कुङ्कमसंपकतश्वन्दनसेव पीतवणकिज्ल्काध्यवसानार्हत्वं च ध्वन्यते हेखन्तरमपि 
तत्र निस्क्तपद्मलनिर्णेयप्रयोजकमाद्--अपि चेति चरमार्धन । समुचया्थ॑कमेवेद् 
निपातद्यम् । मकरन्देति । मकरन्दे पुष्परसे स्प्रटयालवः । स्प्रहासीला इव्यर्थः । 
अतएव । अक्केति । त्वत्केशवेषधरा इयर्थः । अख्यो भ्रमरा एव सन्तीति 
योजना । एतेन तत्केश्ानां कुटिकत्वनीलत्वे सूचिते । यो हि यमर्थं यतमानोऽपि 
न खुभते स॒ तदथ वेषान्तरमपि धरता तं साधययेवेति कवचकुण्डलादौ मदहाभा- 
रतेऽवलोकितमेव । अतस्त्वददनपद्ममच्ररन्दसय लोकोत्तरत्वेन मधुपानां खप्रेऽप्य- 
कभ्यलात्ेस्त्वत्के शवेषमासाय तदथं यलयत इद्यारायः । इह मुदिता खकीयादिनं- 
यिका । कुशलो नायकः । संभोगः शङ्गारः । केतवापहुतिरलटंकारः ॥ 

अनिश नयनाभिरामया 
रमया संमदिनो मुखस्य ते। 

निधि निःसरदिन्दिरं कथ 
तुखयामः कलयापि पङ्कजम् ॥ ७९. ॥ 

अनिशामिति।न तु दिवस एव । नयनेति । लोचनाप्रिययेति यावत् । रमयः 
लक्ष्म्या । शोभयेदर्थः । शब्दादिशोमा हि शरोत्ैकवेयेति तद्युदासार्थनयनेषि 
विरोषणं युक्तमेव । संमदिनः । श्रमोदामोदसंमदाःः इदयमरादानन्दिन इयर्थः । 
एतादशस्य ते मुखस्य वदनस्य । कर्यापि षोडशभागेन नेत्रेणापि सहेलर्थः । 
एतेन सव।शतुलाराहियसय केमुयसिद्धिरष्वनिता । तत्र हेतु योतयन्पङ्कज विशि- 
नशि नि्ञीवि । रात्राविदर्थः । निःसरदिति। निःसरन्यपगच्छन्तीन्दिरा शोभा 

यस तत्तथा । सुयौसते हि पद्म युकुल्येवेति प्रसिद्ध लोके । एतादश क्षणिकेश्वयथ- 
शालि पङ्कज पद्य कथं वा तुलयाम इदयन्वयः । तस्माज्निरपममेवेदं तवाननमिति 
तत्वम् । अचर प्रतीपविशेषोऽरकारः । अन्यत्प्राग्वदेव ॥ 

एवं सीतां श्रीरामो राधां श्रीकृष्णो वाभिनन्य यथयेच्छ तया स्ह तृतीयपुमर्थ- 
सुखमनुभूय तत्सुखपारवरयेन व्युत्थानक्ालनवधानात्सङ्गवे ( त्सखे ) किमिदं 
कान्तापारतचयमायुष्मतां भवतामिति केनचिद्रटःसुहदाक्चिप्तसवं प्रयाद--अद्गैरि* 
लयादिद्वाभ्याम् । 
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अङ्कैः सुकुमारतरः सा कुसुमानां भियं हरति । 
विकलयति कुसखमवाणो बाणालीभिर्मम भराणान् ॥ ८० ॥ 

अङ्केरिति। भो मित्र, सा पू्वप्रकृता नायिका । कुषुमबाणो मदनः । साभि- 
प्रायमिदम् । नायिकाङ्गैः पुष्पशोभापहारे कृते तत्पक्षपातितया तष्टक्षणबाणेर्म सप्रा- 
णविकलीकरणं राजनीतिविरद्धमेवेति भावः । तस्मादेता विपरीतकारिपरतन्रा- 
णामस्माकं प्रमादोऽयं कथं नाम दोषावहः स्यात् । प्रत्युत निरूक्तवीरस्मरभट्रारक्प- 
रितोषकारित्वादसो गुण एवेति तात्पयेम् । अत्र लोकोत्तरख॒न्दरी खकीयादिरेव ना- 
यिका । कोविदो नायकः । संभोगः द्वारः । असंगतिरऊकारः । परिकराङ्करश्च ॥ 

खिद्यति सा पथि यान्ती कोमरुचरणा नितम्बभारेण । 
खिद्यामि इन्त परितस्तद्रूपविलोकनेन विकलोऽहम् ॥ ८१ ॥ 

खिद्यतीति । सा प्रकृतनायिका । कोमङेति साभिप्रायम् । अत एव पथि 
यान्ती सती नितम्बभारेण विथतीदलयन्वयः । हन्तेति खेदे । अहं तद्रूपाखोकनेन 
विकलः सन्परितः खिदयामीति संबन्धः । कान्यलिङ्गादिरठकारः--शेषमति- 
रोहितार्थम् ॥ 

अथाकस्मादागतेऽ्क्रूरे श्वः श्रीकृष्णे मथुरां प्रति जिगमिषो सति सामान्यतः 
सवोसामपि व्रजयुबतीनां प्राणसद्धावोऽपि तद्विरहे भारीभूत एवेति तावतेवातिदुः- 
खितानां निशि देवाद्राकावशेन पूरणश्रदिन्दुक्ान्तिरपि प्रलयानलायमाना त्था 
सखसखमन्दिरावच्छिन्नाम्बरमपि कत्पाल्धिकल्पमेवाभूदिति कविः कल्पयति- 

मथुरागमनोन्मुखे मुरासय- 
वसुभारातश्चतां बजाङ्गनानाम्। 

परख्यञ्वरखनायते सम राका, 
भवनाकाश्षमजायताम्बुरारिः ॥ ८२ ॥ 

मथुरेति । असवः ्राणास्तेषां यो भारस्तेन यार्तिः परमतमपीडा तां बिभति 
तास्तथा तासामिलयर्थः । हद रिविरहेऽन्तःखमीरोऽपि भारीमूत एव व्रजसुन्दरीणां 

सामान्यतस्तदा तदेकजीवितावधिकायाः श्रीराधिकायाः कैव कथा तथात्र इदया- 
दायः । न केवलमेवमन्तववेदनेव, अपि तु बाह्याप्यसो तयेति कथयति-- प्रज्ये- 
खादयुत्तराधन । “ज्वलनो हव्यवाहनः" इदयमरात्रलयकालानल्वदाचरति स्रलयर्थः 1 
भवनेति । .भवनागारमन्दिरिम्ः इदयपि तदुक्तेः सखगृदावच््छिन्नन्योमापीद्यर्धः । 
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अभ्न्विति । प्रल्यकालिकसमुद्र एवेति यावत् । अत्र तेजसत्वविपुलत्वाभ्यामेवान- 
योस्ततघाधर्म्ये बोध्ये । इह विररिण्यः परकीया एव मध्या नायिकाः । धीरो 
नायकः । विप्रकम्भः श्यक्गारः । टुप्तोपमादिरटकारः ॥ 

किच न केवरं रूपवेभवेनैव जानक्या ममालयासक्तिः, किंतु युणवेभवेनापीति 
प्रपूर्वपदयप्रकृतः श्रीरामः खरदःखुहृद तथा श्रीकृष्णो वा पूर्वपयोक्तरीदया मथुरां 
गता कंसादीँश्च हत्वा राधाययखिलगोपिकासान्त्रनार्थसु दवं म्रषयंस्तं म्रति तचा- 
तुय॑चमत्कारं स्म्रचा प्रपञ्चयति-- 

केलीमन्दिरमागतस्य रानकेरालीरपास्येद्धितेः 
खुघ्तायाः सरुषः सयोरुटटशः संनीजनं कुवैत; । 

जानन्त्याप्यनभिज्ञयेव कपटव्यामीखिताक्ष्या सखि 
श्रान्तासीदयभिधाय वक्षसि तया पाणिर्ममासभ्जितः॥८२॥ 

केटीति । मो मिच, केल्याः कीडाया यन्मन्द्रं गृहं रलयागारं तत्रागतस्तद्- 
थमुपागतस्तयदयर्थः । एतादयं मामवलोक्येति यावत् । अत एव शनकैः । नतु 
तत्कालम् । नो चेन्मदागमनमनया ज्ञातमेवेति मम परेमासंभवेन वक्ष्यमाणखरो- 
धावमोषणभङ्गापत्तिः खात् । आरीर्वयस्याः । इ्वितेः सु्तिसुचकप्रावरणम्रदणादि- 
चेष्टितैः । न तु वाचा। तथाते जागरसंभवेनोक्तपतितादवस्थ्यमेव । एतेन चातु- 
यातिश्चयः सूचितः । अपास्य बहिर्निरस्य । सुप्ताया निद्राणायाः। तत्र हेवुः-- 
सेति । किंचिद्धिटम्बेनोपगतत्वान्मयि रोषं प्रकारयन्या इयर्थः । अत एव । 
सरोरुहेति । कोकनदनयनाया इति यावव । कर्मणि षष्ठीयम् । अतएव संवीज- 
नम् । एतादकप्रकृतनायिकाकर्मकप्रसूनव्यजन जन्यपवनिच्चिरीकरणमिलयर्थः । 

कुर्वं तोऽवुतिष्ठतश्चेति यावत् । निद्राणायास्तावद्रमण्याः प्रसूनव्यजनसमीरणेः शिशि- 
रीकरणं जागरायर्थ चतुराणामुचितमेव । एतादृशस्य मम पाणिः । जानन्दयापि । 
मदागमनादिज्ञातवदयापीदयर्थः । अनभिज्ञयेव । अतएव । कपटेवि । कपटेन 

व्यामीलिते विशेषेण आ ईषन्मीलितेऽक्षिणी यया सा तथा । तयेदयर्थः। एतेना- 
धुपिबोधनं ध्वन्यते । एताददया तया प्रकृतनायिश्या । करत्यैय्थैः । एतेन 
क्रियाविद्ग्धत्वं योते । हे सखि, त्वं श्रान्तासीलयभिधाय संवीजनं कुरवैन्तं मां 
प्रति सखीवुच्येवेयं जल्पतीति प्रकादयेति यावत् । वक्षसि । खहृदय इव्यर्थः । 

एतेनोक्तपवनश्षीतटेन त्वत्पाणिना तर्द मम हृदयजाभिप्रक्ञमनं भवविति विरहा- 
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तिरेकः भगक्तसंवीजनेन परमोपकताी श्रान्तश्वायं पाणिरेव हृदये कायं इति वा 
भ्रत्युपकारपूर्वकः स एव सूचितः आघ्रज्ञितः । समन्तात्संघल्ितिः । नतु 
केवरं योजितः तेनोत्कण्यैत्कछय्यं व्यज्यते । अत्र चतुरावेव नायिकानायको । 
संभोगः शुद्भारः॥ 

अथ पुनरपि श्रीरामः सीतायाः श्रीङृष्णो वा खोपनयनादयुत्तरं रुक्मिण्याः 
पाणिग्रदणादि विधाय खमनयेव सौन्दर्यं वयःसंधिकालिकं संवणयति- 

मान्थर्यमाप गमनं सह रोरावेन 
रक्तं सदेव मनसाधरविम्बमासीत् । 

किं चाभवन्मगकिशोरदशो नितम्बः 
सवाधिको गुरुरयं सदह मन्मथेन ॥ ८६ ॥ 

मान्थर्यमिति । रूगेवि । एतेन तन्नेच्रयोरतिचपक्लविशालत्वकरष्णत्वसर- 
सत्वानि सूचितानि । एताददयाः प्रकृतनायिकायाः संबन्धीदयर्थः । गमनं रश- 
वेन बाल्येन सह । मान्थय मन्दत्वम् । आपेति योजना । अनयोरपि छीबत्वेनो. 
चितमेव साहचयैम् । एवमधरविम्बमपि । अधरोऽधरोष्ठ एव बिम्बम् । एतना- 
मकं पक्ततुण्डीफलमिदयर्थः । मनसा चेतसा सदैव रक्तमारक्तं पक्षेऽनुरक्तं चासी- 
दिलयन्वयः । किं चेति समुचये । तथायं प्रक्षः। एतेन तस्यास्तदानीं पुरोवर्तित्वं 
योलते । नितम्बः करिपश्वाद्धागः । जालयभिप्रायकमेवेकवचनम् । तथोर्हत्व- 
प्रयक्षात् । मन्मयेन मदनेन सदेव । सवोधिकः सर्वोत्कटः । एतेन सवात्मना- 
द्रणीयत्वं व्यज्यते । तत्रापि गुरर्महान्पक्षे पूज्योऽभवदिदयन्वयः । तस्मादुचित 
एवास्यां मदयुरागातिशय इदयादयः । इद ॒सखन्दरी मध्या खकीयेव नायिका । 
मनुरक्तो नायकः । संभोगः शद्गारः। सटोक्तिररुकारः ॥ 

अत्रान्तरे श्रीरामं प्रति तावत्काटिकविरहमप्यसहन्याः सीतायाः, सखा तज 
प्रति प्रषितस्ततः सरमागतस्तावदुद्धवो वा श्रीकृष्णे प्रति राधायाः परमविरहग्खा्निं 
वणयति- श्वास इति त्रिपाया- 

श्वासोऽनुमानवेयः खीतान्यज्गानि निश्चला दष्टिः। 
तस्याः सुभग कथेय तिष्ठतु तावत्कथान्तरं कथय ॥ <५॥ 

श्वास इति। हे खभग रोभनेश्वयं । एतेन परवेदनानभिज्ञान निदानं ध्वनितम् । 
श्वासोऽनुमानवेयः। कापास्सत्रठेशसय तन्नासाग्रसंयोजने, विधीयमाने तत्कम्पा- 
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ख्यकार्यलिङ्गकानुमानैकगम्य इदयर्थः । अतएव । अङ्गानि दस्तपादायवयवाः । 
शीतानि श्ीतलानि । इदं ह्युष्माभावसू्चकत्वेन प्राणोत्कमणस्यैव लिन्गं लोकादौ 
ग्रसिद्धमेव। तथा इष्टिरपि निश्चला । तरस्थयर्थः । पूर्वोत्तरयोर्भमयोः समाधिव्य- 
भिचारित्वेऽ्पि मध्यमसेवान्यभिचारित्वेनानयोरपि तथात्वमेव ज्ञेयम्। इयं तखाः 
म्रकृतनायिकायाः कथास्तीटयन्वयः । तस्मात्वयातित्वरयेव तत्र गन्तव्यमिति 
भावः । एवमय्युक्तिवादमङ्गलप्रायत्वेनासदिष्णुत्वात्करुद्ध इव श्रीरामः श्रीडृष्णो 
वा तं तिरस्करोति--तिष्तविदयादिरेषेण । एवं चेदं श्रोतुभपि मया नेव शक्यत 
इयाशयः । अत्र विरहिणी खकीयादिनायिका । क्रुद्धो नायकः । विग्रर्म्भः 
म्गङ्गारः । काव्यलिङ्गमलकारः ॥ 

ततः श्रीरामः शीध्रं सीतामुपेय तत्करे खकरस्थापनं धमनीक्षणाथ कृत्वा 
तस्यास्तत्स्परोमात्रेण चेतनो द्रमात्खसख च ततः कामिकसाचिकवेपथ्वरागमाच 
तत्का चकम्प इति कविव्धनक्ति-- 

पाणौ कृतः पाणिरिलासतायाः 
सस्वेदकम्पो रघुनन्दनेन । 

हिमाम्बुगङ्गानिरखुविह्रस्य 
प्रभातपद्यस्य बभार शोभाम् ॥ <2 ॥ 

पाणाविति । इलयुताया मूमिनन्दिन्याः । एतेन तात्कालिकातिजा्य 
व्यज्यते । पाणो करे । रघुनन्दनेन श्रीरामेण कृतः पाणिः सखदकम्पः सन् । 
दहिमेति । हिमं श्ीतमम्बु यस्याः । एतादरया गङ्गाया योऽनिलय वायुस्तेन विहृलं 
विकलं तसेदर्थः । स्पष्टमन्यत् । अत्र विरहिण्येव नायिका । सोत्कण्टो नायकः। 
संभोगः श्गारः । निदरेनालकारः ॥ 

अथ श्रीरामः खकरस्पशमात्रेण सदयः सावधानां सीतां प्रपू्वैपयोक्तरीदया 
पाणिग्रहणादयुत्तरं कोडागारमुपानीतां रकिमणीं प्रति श्रीङ्कष्णो वा चुम्बनार्थित्वेन 
तदधरं ्रवारखपह्वाधिक्येन वर्णयति- 

अरुणमपि विद्भुमद्धं दुखतरं चापि पव बाले । 
अधरीकरोति नितरां तवाधरो मधुरिमातिशयात् ॥ ८७ ॥ 

अरुणमपीति । हे बले, द्वादशवर्षोष्वाषोडश्चववयस्के प्रकृतनायिके । 
एतेनावदेयस्तवनीयत्वमभ्रोव्या ध्वन्यते । तवाधरः। अयमिति रोषः । अरुणमप्या- 
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रक्तमपि विद्रमद्धम् । द्दमागमाः' इदयमरसप्रवालतरुमिलयर्थः । तथा अदुलतरं 
परमकोमलम् । एतादश किसलयं पटवं चापि । मधुरिमेति । माधुर्योक्कर्षात् । 
अधरीकरोति । वृच्छीकुरुत इयन्वयः । तस्मात्वयाय ख एव मां पाययितव्य 
इलयाशयः । अत्र खकीयेव मध्या नायिका । कामुको नायकः । संभोगः शङ्गारः। 
ग्रतीपविोषोऽटकारः ॥ 

ततस्तया दीयमाने खयग्रहदालिङ्गनादिना तृतीयपुमर्थीभूतघुरतघखे श्रीरामः 
श्रीकृष्णो वा कमाजलानक्या रुकिमण्या वा तात्कालिकलोचनादिसौन्दय वणेयति- 
नयन इलयादिट्राभ्याम् । 

नयने वहतां चु खञ्ननाना- 
सिह नानाविधमङ्गभङ्गभाग्यम्। 

मुखमेतु तटां कथं सुशोभं 
सखुदरो भङ्कुरसं पदाम्बुजेन ॥ ८८ ॥ 

नयने इति । सुरः प्रकृतस्गाक्ष्याः। नयने नेत्रे । इदास्मिन्ुरतकाठे। खज्ञ- 
नानाम्। खजञरीराख्यपक्षिविरोषाणामिदयर्थः। नानाविध बहुप्रकारम्। एतेन खभा- 
वोक्तया तात्काटिकोऽनिवोच्यश्वमत्कारस्तष्टोचनयोः सूचितः । अद्गेति। अङ्गानामव- 
यवानां भङ्गः “भङ्गस्तरङ्ग ऋग्मेदे छेदे जयविपर्यये" इति विश्वात्पराजयो येन तच 
तद्धाम्यम् । रेश्वयेमियर्थः। एतेन तन्नयनयोस्तत्काठं खज्ञनाङ्गपराभवकारि भूरि- 
तरघामथ्येवत्वेनातिचापल्यादि योतितम् । वहतां नु धारयतां किम् । उस्रेक्षया 
त्वेतदपि वक्तुमशक्यमेव तयोर्निरुपभत्वात् । तस्मादनिर्वचनीयमेव तद्वेमवमिति 
व्यज्यते । एवं चेनिरुकतुन्दरतरनेत्राधिकरणत्वेन सुखोभं परमनिरन्तररोभा- 
राटीद्मस्या मुखम् । भङुरेति । नश्वरलक्ष्मीकेन का(अ)म्बुजेन पद्येन सह 
तुलां कथमेतु । न कथमपीति संबन्धः । एवं चेतदुप्रलक्षितनिरुपमसवोद्ग सुन्द - 
वेयमिदयाश्यः । अत्रोखेक्षाप्रतीपे चाकार । शोषं सं प्रावेदेव ॥ 

खुदशो जितरत्रजाख्या 
सुरतान्तश्रमविन्दुमाटखया । 

अलिकेन च देमकान्तिना 
विदघे कापि रुचिः परस्परम् ॥ ८९ ॥ 

खुट्या इति । जितं पराजितं रलजाल दीरकादिरब्कणिकाजालक ययासा 
तथेलर्थः । सुरेति । बिन्द्वोऽ्त्र ॒खेदजा एव । भकिकिन 'ललारमटिकम्ः 
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इलयमराद्धालेनेयर्थः । सुचिः कान्तिः । परस्परमन्योन्यं विदपे । कृतेर्थः । 
खदबिन्दुदीसिभाटे तत्कान्तिश्वच । तत्र प्रतिविम्वितेयतिचित्रमिदानीमेतदिति 
तत्वम् । अत्रान्योन्याङंकारः । शिष्टं तु सवं स्पष्टमेव । नायि कादि कर च प्राग्वदेव । 

अथ कविः सीतारामयोरेव निरुपम दामपयमिति योतयंस्तथाल्र एव ततीय- 
पु मर्थतिद्धिरिति ध्वनयति- 

परपूरुषटाेपातवज्रा- 
हति भीता हृदय प्रियस्य सीता । 

अबिङ्वात्परकामिनीभुजङ्गी- 
भयतः सस्वरमेव सोऽपि तस्याः ॥ ९० ॥ 

परपुरुषेति। परपूरषाणां खकान्तभिन्नपुरुषाणां यो दश्िपातो दकसैचारः स 
एव वज्ाहतिरशनिकतृकक्षतिस्तया मीता त्रस्ता सतीर्थः । एतेन खरमणेतर- 
निरीक्षण तस्याः प्राणान्तायिकदुःसहमिति योतितम् । तेन च परमपातित्रयाव- 
धिरेव ध्वनितः । अतएव सीता जानकी प्रिय प्रीरामाभिधखप्रेयसः । हृदय. 
मन्तःकरणमेव । प्रकृत संभोगपक्षे वक्ष एव । अविशस्प्रविवेश्च । तत्रेव तद्धयाभाव - 
संभवादिति भावः । सोऽपि श्रीरामोऽपि । परेति । परस्य या कामिनी सुन्दरी 
सेव भुजङ्गी सर्पिणी । ववेद्यापतिभुजङ्गः स्यात् इति कोशाद्धिरस्नी । वेद्येति 
यावत् । तस्या एव प्रायः परपुरुषेक्षणप्रवृत्तिसंभवात् । तस्या यद्धर्यं तस्माद्धेतो- 
रिवयर्थः। तस्याः सीताया हदयमेदयनुषज्यते । संभोगान्तं तद्विवेचनं तु प्रारवदेव । 
तत्रपि सत्वरमेव न तु विलम्बेन । तेन भीदयतिरायः सूचितः । इद् पूवौथऽप्य- 
पक्ष्य योज्यम् । अविरादिवयादि पूर्ववदेव । एवं च प्रकृतरतान्ते गाढालिङ्गनेनेव 

ताभ्यां प्रसुप्तमिति संभोगपक्चे तात्यम् । आदयपक्चे तु सीतायाः सर्वदा श्रीराम- 
हृदयथेकवर्वित्वस पूवाव वभितलत्तसय तस्यां निरतिशयालुरागो व्यज्यते । एतेन 
रुकिमण्यास्तथात्वेऽपि श्रीकृष्णस्य तथात्वान्न तत्ततीयपुमर्थसिष्युदाहरणीभूतदा- 
म्पयमिति ध्वन्यते । एवमुत्तरार्धऽ्पि श्रीरामख निरन्तरं सीतैकान्तःकृरणवर्ति- 
त्ववणेनतस्तस्या अपि तस्मिन्नसो तादृशः सूच्यते । अन्न खकीयावेव संभोगेक- 
लीनौ नायिकानायको । स एव दह्गारः । रूपकगम्योप्प्रक्षे अकारो ॥ 

ततः क्षणान्तरे ससुत्थितां सीतां व्युत्थितः श्रीरामः प्रपूर्वपयग्रकृतः श्रीकृष्णो 
वा रुक्मिणीं पुनः सुरतखालशेन स्तनमदनस्येवालिद्गनादिना कामशाच्रे संभोगा- 
रम्भकालिकलात्तद्रणेनं कुर्वन्नयथं प्रोत्साहयति-जम्बीरेदयादि पञ्चभिः 

भा० विर 
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जम्बीरधियमतिलङ्कय ली खयेव 
व्यानयीटृतकमनीयटेमक्रुम्भो । 

नी खाम्भोरुदनयनेष्युना कुचौ ते 
स्पर्धेते किरु कनकाचलेन साधम् ॥ ९१ ॥ 

जम्बीरेति । दे नीटेदयादिसंबोधनम् । तेन रतिश्रानितराहिदयादिदानीं 
प्रसन्नत्वं व्यज्यते । यद्यपि मध्यवर्ति्टोकत्रयेण नेत्रकोणादिवणैनमपि कृतमथापि 
चरमश्ोके तयोरेव वर्णितत्वास्राधान्थं तत्रेव निरक्तरतिलो ल्यु ्यावगन्तनव्यम् । 
जम्बीरं प्रसिद्ध एव फलविशेषः । तच्द्ियं तच्छोभाम्। लीखयेव न त्वायासेन अ- 
तिलक्यातिक्रम्य । व्यानम्रीङृतेति । विशेषेणासमन्तान्नग्रीकृतो कमनीयहेमकुम्भा- 

वुत्तमकनककलयो याभ्यां तादशो सन्ताविलयर्थः । अधुना ते कुचो कनकाचटेन 
सार्धं स्पते किटेदन्वयः । एवं च तयोगोरतरत्वोन्नतल्थुत्वकरिनल्लातिशयः 
सूचितः । तस्मादेतादशाविमो परश्रीदतारो सक्टमुवनभर्त्रा मया कथं न मदंनी- 
यावतस्त्वमालिङ्गनमेव दत देदीदयाशयः । इह खकीयेव मध्या रतान्तन्युत्थिता 
नायिका । कामुको नायकः । संभोगः शङ्गारः । पय।योऽरकारः ॥ 

तत्र किमिदमिदयाकूतेन कटाक्षतः पदयन्तीं तां ्रयाद- 
अङ्गानि द्वा हेमाङ्गि प्राणान्कीणास चेच्रणाम् । 
युक्तमेतन्न तु पुनः कोणं नयनपद्मयोः ॥ ९२ ॥ 

अङ्गानीति । हे हेमाङ्गि खर्णवद्रौरि, त्वम् । भङ्गान्यालिन्गनेन कुचादिसवा- 
वयवान् । दत्वा णाम् । ईश्वरत्वेन सवैपुमूटी भूतस्य ममेदयर्थः । प्राणान्कोणासि 
चेदेतधुक्तम् । न तु पुनवारेवारम् ।न ठु सकृत् । नयनेति । कोण दक्वा प्राणा- 
न्करीणासीति युक्तमिति योजना । तात्पयोयवशिष्टं सवं प्राग्वदेव । बहु तरहेमसुद्रा 
एव दत्वा बहवो मणयो विक्रीयन्ते न त्वेकदेशमिति प्रसिद्धमेव रोके । परि- 

वृत्तिरलकारः ॥ 

जितरलरुचां सदा रदानां 
सहवासेन परां मुद दधानम् । 

अधरीकुरुते श्ुभाङ्खि नासा- 
मधुना साहसश्ाकि मोक्तिकं ते ॥ ९३ ॥ 

नितेति। अयि श्युभाङ्कि, भो सवौवयवञुन्दरि प्रकृतनायिके । एतेन प्रागुक्ता 
लिङ्गनप्रार्थनव्यज्ञनमेव दयोदते । ते तव मौक्तिकम् । तदुपलक्षितं नासराभूषणमि- 
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दथः । एवं च नैकवचनेऽपि व्यवहारविरोधः । अघुनेदानीम् । जितेति । परा- 
जितदीरकादिरलकान्तीनामिदयर्थः । एतेन प्रागुक्तप्रार्थनया तस्यां तात्कालिक 

स्मित सूचितम् । एतादृशां रदानां दन्तानाम् । सद्ा निरन्तरं न तु क्षणमात्रम् । 
सहेति परासुत्कटाम् । मुदं दरषम् । दधान धारयदिदयर्थः । अदो पराजितदहीरा- 

दिरन्नकान्तिदन्तसंततसंगतिशार्त्विन धन्यमेवाहमिति संमदवदिति यावत् ॥ 
एतेन वक्ष्यमाणप्रमादहेतुहंषैः सूचितः । अतएव साहसेति । विवेकद्यूल्यमिदय्थैः । 
अतएव नासां नासिकामधरीकुरुते खासनीकरोतीति संबन्धः । इह कान्यलिङ्गा- 
दिरेवालकारः । दिष्ट तु प्राग्वदेव ॥ 

निभास्य भयो निजगोरिमाणं 
मा नाम मानं सहसेव यायाः । 

गृहे गृहे परय तवाङ्गवणां 
मुग्धे सुवणावख्यो लुडस्ति ॥ ९४ ॥ 

निभाव्येति । हे सुग्े । एतेनेताददयां मदयाज्ायामपि स्यां नाद्यापि चं 
खयमालिङ्गनं ददासीलयतो नैव त्वयि तारग्विवेक इति व्यज्यते । त्वं भूयो वारं - 
वारंनतु क्षणमात्रं सकृद्वा निजेति । खशरीरगोरतामिदर्थः । निभाव्या- 
वलोक्य । एतेन प्रागुक्तालिद्धनप्रा्थने सूचिते सति तत्करं तसां घधन्याहमेता- 

दकुचायवयववत्वेनेति गर्वभरात्पुनःपुनः खवक्षोरुदावलखोकनकारित्वं योते १ 
सहसवाकस्मादेव । न तु विचारपूर्वकम् । तथात्वे तस्य वक्ष्यमाणबाधायोगात् । 
मानं गन॑ मा यायाः । मेव गच्छेदर्थः । भ्यासी” इति परटठेऽप्ययमेवार्थः । कुत 
इति चेत्तत्र हेतुं योतयति--गृहे गद इयायुत्तराधेशेषेण । तवाङ्गवणोस्त्वच्छरी- 
रसरूपाः । सुवभ॑ति । हेमपङ्कयः गृहे गृहे प्रतिगरं छटन्ति संचरजनपाद संपकैरपि 
चलन्तीति त्व प्रदयेति योजना । एतेनादनादरणीयत्वं व्यज्यते । एवं च किं 
कुचादिगोरतादयेव भूयो विलोक्य रप्यसि, किंतु मदालिङ्गनादिनेव तत्साफल्यं 
कलयेलयाश्यः । अत्र प्रतीपविरोषोऽलक्रारः । अन्यत्वं पूर्ववदेव ॥ 

करिकुम्भतुखामुरोजयोः 
क्रियमाणां कविभिर्चिश्टङ्कटेः । 

कथमाछिश्णोषि सादरं 

विपरीतार्थविदो हि योषितः ॥ ९५॥ 
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करिकम्मेति । हे आलि अयि सखि । एतेन निरक्तपयश्रवणेन रोषसंभव- 
माशद्कय सामघटकालिपदेन मया सोदादवशादेवेदमुक्तम् ) वस्तुतस्तु तवं लेको. 

तरनिस्पमसुन्दर्यवासीति सूचितम् । किंचाथापि त्वं कुप्यस्व चेदन्यत्राप्येवं 
कुतोऽसौ न क्रियत इल्याक्षिपदयवशिष्टत्रिपाया । तवं विश्ङ्कलेः । एतेन कवि- 
त्वेन कान्तदर्बितवाततैयक्ियित तदुक्तमेवेति प्रव्यक्तम् । एताद्शैः कविभिवात्मी- 
कयादिभिः । उरोजयोर्निजवक्षोजयोः । करीति । गजगण्डस्थलसाम्यमिदयर्थः । 
तयोः कृष्णत्वादिना प्रकृतोपमानानहंत्वमेवेति भावः । श्ियमाणां खखम्रन्येषु 

अथ्यमानाम् । सादरे सप्रेम । कथं ऋणोषि । नेवेतच्छरोतव्यमिखन्वयः । तत्र हेतु- 
मर्थान्तरन्यासेन रशिष्टपादेनाद-- विपरीतेति । तस्मान्मय्यपि मैव रोषः कायः । 
किंत्वालिङ्गनमेव देयमिति तात्पयम् । अत्रापि प्रतीपविशेष एवार्कारः । रिष्टं 
तु सर्वमवदि्टमेव पूर्वतः ॥ 

एवं प्रार्थेतापि श्रीरामेण सीता श्रीकृष्णेन सरुकिमणी वा सदयः संजातसुरतान्त- 
श्रान्तिवशेन पुनस्तात्कालिककीडानुत्सुकरवेति तदेस्सुक्रयापादना्थं तेन कस्याधि- 
निदशनव्याजेनेदानीं त्वया मस्रार्थनानादरे कृतेऽपि संपादिते सति मया परा- 
ख्ुखत्वे क्षणान्तरे पुनः सदस्त्वमेवे मदालिद्गनचुम्बनादिमन्प्रार्थनं विनैव ॒ खय- 
मेव संपादयिष्यसि तदपेक्षया वरमय मघ्प्राथनेनेव तत्संपादनं येन पातित्रय- 
बीजीभूतं मद्वचःपरिपालनमपि सिच्येदिति भदेन बोध्यते- 

तिरस्कृतो रोषवशरात्परिष्वज- 
न्प्रयो मुगाक्ष्या रायितः पराङ्यखः। 

किं दुःखितोऽसाविति कांदिशीकया 
कयाचिदाचुम्ब्य चिराय सखजे ॥ ९६ ॥ 

तिरस्कृत इति । अयि प्रिये, कयाचिन्सृगाक्ष्या । एतेन रूपयोवनादिमद एव 
वक्ष्यमाणरोषे हेतुर्योतितः । प्रियः ग्रेयानपि परिष्वजन्नालिङ्गन्सन् । रोषवश्चा- 
क्किचिद्ागमविलम्बादिनिमित्तकक्रोधपारतन्यादिदयर्थः । तिरस्कृतः परिभत्सितः। 

अत एव पराञ्चुखः शयितो निद्धितः । अत एव किमसौ दुःखित इति कांदिज्ी- 
कया (कादिन्ञीको भयद्रुतः इदयमराद्धीतिकम्पितया सला । आचुम्ब्य दुःखाति- 
रेकजन्यगाढनिद्रासंभवात्कामशाच्न प्रसिद्धमालिङ्गनप्राथम्यमुदद्घयेव तजागरादिसं- 
पादकं चुम्बनमेवाधरकपोलादावादौ विधायेति यावत् । चिरायति देदटीदीषन्य 
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येन काकाक्षिगोककन्यायेन वोभयान्वयि । तेन निरुक्तचुम्बने दढ जागरपयेन्तत्वं 
चोदते । तारकोपायपगमपयन्तत्वं च । एवमालिङद्घनेऽपि यावत्खकृततिरस्कृति- 
जनितदुःखध्वस्तिपूर्वकरतिसमुत्थितिपयन्तत्वं च । सखज आलिङ्गित इयन्वयः । 
तस्माभैवं भवदा विधेयं किंतु मद्राक्रयानादरजन्यदुष्करृतमसंपायेव क्षणान्तरे 
तावत्सलयां खस्याः कामानुतापादिपीडायामवदयप्रदास्मानालिङ्गनाययैव मद्य 
प्रदेयमिदयाञ्चयः । अन्न खकीयेव मध्या संबोध्या नायिका । कुशलो नायकः । 
काव्यटिङद्घमठकारः ॥ 

एवं श्रीङृष्णवाक्यमाकण्य सुकिमिण्येव त॒ प्रति नादं गोपिकावत्परकीयासि 
करित परमघीरा खकी्यैवास्मीति तद्वत्तान्तवर्णनेन दयोतयति- 

येटाञ्चखेनाननशीतरदिमि 
सव्रण्वतीनां हरिदश्वरीणाम् । 

वजाङ्नानां स्मरजातकम्पा- 
द्काण्डसंपातयियाय नीवी ॥ ९७ ॥ 

येटाञ्च॒लेनेति । भो नाथ, चेखाच्चेन निचोलपवेन । आननं वदनमेव 
शीतरदिमर्दिमकरस्तमिदर्थः । न तु सुखप्यम् । आद्रण्वतीनामाच्छादयन्तीनाम् । 

एवं च कृष्णाभिस्रारिकाणां तासां प्रकाश मीया खमुखचन्द्रावरणयुचितमेवेति सूचचि- 
तम् । मुखमाच्छाद्य गमनं तत्खभव एवेति भावः । हरीति । अन्न युष्मदादिष- 
दावदयक्त्वेऽपि कजादिना तदनुक्तिनानार्थकह रिपदोकिश्च गुण एव । दरिं कृष्ण- 
पक्षीयं चन्द्र, पक्षे श्रीङृष्णं चामेव दरष्टुं शीठं यासां तासासिदयर्थः । चन्धदरन- 
शीरं तु खगोपनाथं तदुदयमीतिशङ्कयेवेयाश्यः । अकाण्डेति। आकस्िकपतन- 
भिदयर्थः। न तु थनम् । तेन न्ना एवाभवज्निति ध्वन्यते । स्पष्टमन्यत् । 
"काण्डो नारे तरुस्कन्धे बणेऽवसरनीरयोःः इति विश्वः । 'यरमानिटेन््रचन्द्राकेवि- 
ष्णुसिंहांञ्ुवाजिषु । छकाहिकपिभेकेषु हरिना कपिङे त्रिषु ॥ इयमरः । छत्र 

भ्रक्ता प्रकृते खव्ीयापरकीये धीराधीरे नायिके । कामुको नायकः । परिक- 
रादिररुकारः ॥ 

अथ कविः प्रपूवैपयप्रबोधितायाः सीतायास्तद्रोधव शादेव पूर्वपयोक्तरीदया 
खधय ध्वनयन्याः अ्रमोदमराद्भक्मिण्या वा तत्कालोचितत्वेन संजातं सितं 
वर्णयति 
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अधरेण समागमाद्रदाना- 
मरुणिच्ला पिहितोऽपि शुद्धभावः । 

हसितेन सितेन पक्ष्मटाश्ष्याः 
पुनख्लछासमवाप जातपक्षः ॥ ९८ ॥ 

अधरेणेति । पक्ष्मलाक्ष्याः प्ररास्नेच्रयोभायाः । प्रकृतकान्ताया इदर्थः , 
एतेन निरुक्तावयवोपलक्षितयावत्छीयुणवेरिष्यात्तदीयवक्ष्यमाणसिते व्भनीयशगु- 
णगोरवं व्यज्यते । रदानां दन्तानाम् । अधरेण सह॒ समागमात् । अरुणिन्ना 

तदारक्ततवैन । पिहितोऽप्याच्छादितोऽपि । शुद्धभावः शुद्धत्वम् । सितेन शभ्रेण 
हसितेन मन्दस्मितेन । जातपक्षः सन्पंजातसदहायः सन् । पुनरछासं विकास- 

मवाप प्रापेति संबन्धः । ननु हसितक्षणेऽपि नाधरसमागमापनयस्तथा च कर्थ 
तस्य वदनविकासनानुकूलमानसप्रसाद प्रयुक्तक्रियाविशेषात्मकसय तत्कारस्फ़रित- 
दन्तकान्तिनिष्ठसितलसख तच्रारोपेणापि सितत्वभिति चेत्सलयम् । निरुक्तवदनवि- 

कासे हि नासाभरणीयमोक्तिकादितितकान्तीनां दन्तपर्यन्तप्रवेश्ञसंभवेन प्रा्तना- 
धरारुणिमसंकमापलपेन खाभाविकतत्सितखप्राकय्यसंभवात् । तस्मायुक्तमेवोक्तक- 
ल्पनमियाकूतम् । अच्र प्रसन्ना नायिका । पूर्वहूपमलकारः । तदुक्तम्-- “पुनः 
ख गुणसं प्रा्निः पूर्वैरूपमुदाहृतम् । हरकण्ठांश्चनीलोऽपि रोषः खयशसा सितः ॥° 
इति । अन्यत्सवं प्राग्वदेव ॥ 

ततः श्रीरामः श्रीकृष्णो वा सीताया रकिमिण्या वा निरुक्तस्ितमेव प्रार्थतसुर- 
तप्राप्तये स्तोति- 

सरसिरुदोदरसुरभावधरितवबिम्बाधरे भगाक्षि तव। 
- वद वदने मणिरदने ताम्बर केन टश्चयेम वयम् ॥ ९९ ॥ 
सरसिरुहेति । सरसिरुहपदं तु मनसिजादिपदवत्साध्वेव । कोरे तु "सारसं 

सरसिरुहम्" इति, “कासारः सरसी सरः” इति सरसीशब्दं गृहीतेोक्तमिलवि- 
रोधः । हे मृगाक्षि । उपलक्षणमिदं यावत्सौन्दययादेः। अयि यावत्छ्रीगुणविरिष्ट- 
खरमणीदयर्थः । एतेन वक्ष्यमाणार्थयोग्यता योपिता । तव । सरयीति । सरसि- 
रुदं कमलं तस्य यदुदरं तद्रो सोगन्ध्यशाकिनि मनोज्ञे वेदयर्थः । अत्र तृती- 
यादिषु भाषितपुंस्क पुंवद्रालवस्य' इति वैकल्पिकपुवद्धावाज्नपुंसकत्वेऽप्युक्तरूपस्या- 
नादिशब्दवत्साधुतवं बोध्यम् । एतेन सोगन्ध्यात्ताम्बूलतकणं मुखे परासम्। एता- 
दरो । अधरितेति । अधरितं तुच्छीडतं निम्ब पक्रतुण्डीफले येन तादसोऽधरो 
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यस्य तत्रेदयर्थः । एतेनाधरोष्टरयागात्तत्र तत्परास्तम् । एतादृशे च । मणीति ¦ 
मणय इव रदना यत्न । एतेन पूगखण्डादिनापि तत्परास्तम् । एतादृशे वदने 
मुखे । ताम्बूलं तच््वैणादि । वयं केन लिङ्गेन लक्षयेम तकंयेम । तच्चिङ्गं त्वं वद 
कथयेयन्वयः । तस्मात्तादशलिङ्गाभावात्ताम्बूलसेवनं विनैव लन्मुखस्य तथात्वेन 
त्वं त्रेलोक्यघुन्दर्येवासीदयाशयः । अतः सयः सुरतं वितरेलाकूतम् । छप्तोपमादि- 
रकारः । अन्यत्सर्वं प्राग्वदेव ॥ 

एव स्तुतापि सीता रुक्मिणी वा श्रीरामस्य श्रीकृष्णस्य वा प्राक्तनरतिड्का- 
न्तिवशान्निकटे केवर निद्राणाप्यर्धोन्मीलितलोचना सती सानुरागं केवर सुखमेव 
पटयतीति क्रविरा- 

रायिता सविधेऽप्यनीश्वया 
सफटीकतेमटो मनोरथान् । 

दयिता दयिताननाम्बुज 
दरमीखन्नयना निरीक्षते ॥ १०० ॥ 

रायेतेति । अपिना सामम्रीप्राचुरय सूचितम् । दयिता प्रहृतवनिता । दयि- 
तेति । खकान्तासकमलमिदयर्थः । इह रतिश्रान्तोक्तेैव नायिका । अपरमखिरं 

पुवेवदेव ॥ 

एवं सानुरागरागमर्धोन्मीलितया केवलं पद्यन्तीमेव परमसौकुमार्यभरेणाति- 
तरसुरतान्तङ्कार्तिवशेन पुनः प्रार्थनाश्तेनाप्यालिद्गनादिसंभोगप्रदानेऽनुत्सुकतया 
केवर खनिकटे शयानां जानकीं प्रति श्रीरामो रुक्मिणीं प्रति श्रीकृष्णो वा यदि 
त्वयाद्य मदयाजाशतेनापि सखयम्रद ्ेषादिपूर्वैकं रतिप्रदान मद्यं न क्रियते तर्हि 

मयेतःपरं शस्तनराघ्रावत्र रतिमन्दिरे लां प्रति इतं नेवागम्येत तदानीं त्वं याम- 
चतुशटयवियोगसंतप्ता सलयतीव व्याकुटीभविष्यसीयभिसंधाय कयाचिद्िररिण्या 

साध्व्या सह कस्यचित्पान्थसय संवाद कथयति- 

किमिति छृरातसि छरोदरि किं तव परकीयवृत्तान्तेः । 
कथय तथापि मुदे मम कथयिष्यति पथिक तव जाया १०१ 

किमितीति। हे कृरोदरि । न तु तन्वि । एवं च मम नेसर्मिकमेव सव॑ ्ग- 
कारयंमतः कथमय न त्वस्रश्चस्त्वामेव भ्रान्तत्वं नयेदियापत्तिः प्रत्युक्ता । तवं 



१३२ भामिनीविखासे 

किमिति कृशासि । एतेन कारुणिकत्वं खस्य व्यज्यते । तेन यदि विरहप्रयुक्तस्म- 
रशरव्यथया तथासि तर्हिं तामह् खयः शमयिष्यामि सति त्वदानुकूल्य इति 

योदयते । एवं चातुर्यातिक्षयेन तदाशयं निथिय पातिव्रयादच्युतधेयौसौ तं विर- 
स्करोति-किमिदयादिद्धितीयपदेन । तच्रापि कामातुराणांन भयं न ल्जाः 
इत्युक्तेस्तादक्ादेव तद्वचोमात्रकाभलालस्न पुनः षृ च्छति-कथयेति तृतीयेन । 
पुनरतितिरस्कृतावपि स नेवोपरमेदिति सखस्याः साष्वीत्वं ध्वनयन्ती तमुपरमन्ती 
चोत्तरयति--कथयिष्यतीति चरमेण । एवं च सा यथा लद्िरहेण साध्वी चेत्र 

दोव लयावलोक्येत तथादमपि खकान्तवियुक्तवात्कृशास्मीयतस्तया रीप्र खगं 
प्रयव गन्तव्यमिलयादायः । प्रकृते तु तस्मात्वयाघुना मद्र चनादरं कृत्वा मह्यमा- 

लिङ्गनायखिटरतिसुखं पुनरपि शीघ्रं देयमेव सुप्रसन्नतयेति तात्पर्य भगवतः । 
अत्र प्रकृतो रतान्तङ्कान्तचतुरतरस्मरातुरो खकीयावेव मध्याधीरल्छितौ नायिका- 
नायकौ । संभोगः आङ्गारः । अग्रकृतो तु परकीयं विरहिणीसतीपान्थकासुकर । 
विप्रलम्भः ङ्गारः । उक्तिषत्युक्तिरलकारः ॥ 

ततः संजातविवेका तावचत्छालविलम्बेन पुनराविभूतमदना च सीता प्रीरामेण 
सकिमिणी वा श्रीकृष्णेन सुप्रसन्नत्वेन खमालिङ्गनादि प्रयच्छन्ती तद्रान्नौ ययेच्छ- 
सुपञुक्तापि प्रातःकाठे व्युतिथता सती गरृहदीर्धिकावर्तिबिसिनीविकासमनु निसुक्त- 
धर्पदस्तद्रदने निरुपमारविन्दत्वं सार्वैकालिकविकासशारिलादिना निर्णीय लोको- 
तरमकरन्दादिरोभेन तत्न परिभ्रमणे विधीयमाने तदीक्षणवश्ेन पुनः समुदीपितम- 
दनविकारतया तदधरागरतपानयाचने कृते सति प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति यदिवा 
रस्या संयुज्यन्ते" इति श्रुतेर्दिवा रतिविषयकनिषेधे जागर्ति सति किमिदं स्रपा- 
रवदयं विश्वेरानश्नी लानां सर्वज्ञानामपि भवतामिदयाशयेन बहिरतिसक्रोधवीक्षण- 
परेवेश्षन्ती कंचिक्किमित्यय प्रातस्त्थाने विलम्बोऽभूदिति पृच्छन्तं रहःखुहदं प्रति 
सोदन्तं तदश एव सर्वोत्छृष्टत्वेन वण्यन्ते-- 

वद्नारविन्दसोरभटोभा दिन्दीवरेषु निपतत्सु । 
मय्यधराथनि सुदृशो दशो जयन्दयतिरुषापरुषाः॥ १०२ ॥ 

इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिते भभिनीविरासे 

शद्भारविखासो द्ितीयः। 



ग्रङ्गारोह्ासः। १३३ 

वदनेति । दे मित्र, वदनं प्रकृतकान्ताया मुखमेवारविन्द्ं कमं तख यत्सो- 
रभ शौगन्ध्यं तस यो खोभोऽभिलाषस्तस्मादिलयर्थः। इन्दीवरेषु । “भ्रमर श्वश्वरीकः 
स्याग्रोखम्बो मधुसूदनः । इन्दीवरः पुष्पकीटो मधुदो मधुकेशटः ॥* इति त्रिका- 

ण्डरोषाद्धमरेष्वियर्थः । निपततु वदनपद्मममितः परिभ्रमत सत्सिदयर्थः । तदा- 
नीमेवोदीपनवशादधरार्थिनि तदधराखतपानेच्छौ मयि विषये । सदशः प्रकृतम्- 
गाक्ष्याः । अतिरुषापि परमकोपेनापि । अपरुषा इति छेदः । अकटोरा एव । एतेन 
हारदप्रेमा ध्वन्यते । एताद्शो दसो दृष्टयो जयन्ति कोपेऽप्यपरषतवादेव सर्वोत्क- 
घेण वर्तन्त इति योजना । इह धर्मबोधिनी खकीया मध्यैव नायिका । गुणज्ञो 
नायकः । संभोग एव द्वारः । भ्रान्यादिरलकारः । जयव्णनादन्ते मङ्गलमपि ॥ 

इति प्रणयप्रकाशो द्वितीयः प्रमोदः । 

"गौरी कीः 



करुणविरखासः । 
तृतीयः प्रमोदः । 

एवं तृतीयः कामास्यः पुरुषार्थोऽपि खकीयया सदेव संपायो न परकीय- 
यापि सह् नापि परकीययेव सहेति श्रीरामादिनिदरनेन योतयिलाधुना करमप्राप्तखय 
मोक्षाद्यचतुर्थपुमर्थस ज्ञनेकसाध्यलात्तस्य च भक्तिविर्तयादिग्रयोज्यत्वात्तस्यापि 

रायः शोकमन्तरा संभवाभावातिवदस्थायिमावास्य शन्तरसं चतुर्थविलासे वर्ण- 

यिष्यन्नत्र तृतीये विलासे रोकस्थायिभावं करुणरसं श्रीरामस्य सीतारसातलप्रवे- 

दोत्तरकालिकैवाक्येरेव व्यनक्ति--दवे परागिलाया प्रकरणसमास्ति । 
देवे पराग्वदनराटिनि हन्त जाते 

याते च संप्रति दिव प्रति बन्धुरले। 
कस्म मनः कथयितासि निजामवस्थां 

कः श्षीतलेः शमयिता वचनैस्तवाधिम् ॥ १॥ 
देवे इति । जानक्या रसातलप्रवेशादिकं तूक्त मदारामायण एवोत्तरकाण्ड-- 

"स वौन्समागतान्टटरा सीता कोरोयवासिनी । उदद्ुखा ह्योदृषटिः प्राज्ञलिवाक्यम- 
रवीत् ॥ यथाहं राघवादन्यं मनसापिन चिन्तये। तथामे माधवी देवी विवरं दातु- 
मरति ॥ तथा वदन्याः सीतायाः प्रादुरासीत्समन्ततः। भूतलादिव्यमदयथ सिंदा- 
सनमनुत्तमम् ॥ ध्रियमाण शिरोभिस्तदुदतिष्दुरासदम् । दिव्यं दिव्येन वपुषा 
नागेरमितविक्रमेः ॥ तस्मिस्तु धरणीदेवी सीतां संग्रद्य बाहुना । खागतं तेप्युवा- 
चनामाघने चोपवेरयत् ॥ तामासनगतां सीतां प्रविशन्तीं रसातलम् । पुष्पन्र- 
शिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत् ॥ इद्याद्यासगान्तं तद्धिस्मयादिकमु- 
कलाग्रिमसर्गे तावच्ीरामशोको ऽप्युक्तः-"दण्डकटमवष्टभ्य शोक्रव्याकुकिति- 
चयः । अवाकिशरा दीनमना रामोऽप्यश्रूण्यवर्तयत् ॥ कोधसोकञखमाविष्टो रामो 
वचनमव्रवीत् । अभूतपूर्वशोको मे पुनः संदष्टुमिच्छति ॥ इति । हे मनः। 

एतेन वस्तुतः खस्याखण्डानन्ददवैतसच्चिदानन्दव्रहयैकरूपत्वेन शओोकटेशस्याप्यभा- 
वेऽपि लोकानुम्रहाथ मायिकमनुष्यनाय्यपटुलीराविग्रदशाकितिया जगदीरास्यापि 

मे यद् बिषयसङ्गन ोकत्वं तदा जीवकोरिनिविष्टानां भवतां केव कथेदलयतः 
सवौत्मना विषयसङ्गपरिलयाग एवादहरदः काय॑ इति मनःसंबोधनतात्पर्यं व्यज्यते । 
देवे प्रारब्धकर्मणि । परागिति । पराद्ुख इयर्थः । जाते सति । चः समुचये 
अत एव संप्रतीदानीं बन्धुरने "बन्धु बन्धूक्रुष्पे साद्रन्धुभ्रौतरि बान्धवे इति 



करुणविलखासः । १३५ 

विश्वाद्रन्धूनां बान्धवानां सर्वसंबन्धिनां मध्ये रलमिव श्रेष्ठं तस्मिन् । एतादश 
सीताख्ये कलत्र इति यावत् । हन्तेति खेदे । दिवं प्रति रसातराभिधनिलस्ं 
प्रतीदयर्थः । याते गते सति । एवं चेतस दुष्परिहरत्वाद्रक््यमाणाक्षेपाहेदुःखहेतुत्वं 
ध्वन्यते । त्वं निजां खकीयाम् । अवस्थां लोकोत्तरयोकदसां कस्मे कथयितासि । 
न कस्मा अपीदयर्थः । एतेन “सुहृदि निरन्तरचित्त गुणवति मये प्रियासु योषिच्षु। 
करुणाशालिनि भूपे निवेद्य दुःखं सुखी भवति ॥' इत्युक्तदुःखशामकस्थल्वैकस्यं 
व्यज्यते । तेनास दुःखस्य लोकविलक्षणत्व सूच्यते । अत एव कः सीतले: शिशि- 
रेवचनेरम्रतोपमसान्वाक्यैरिय्थैः । तवार्धं रामयिता । न कोऽपीलयन्वयः । 
एवं च निरवधिक एवायं शओोकस्तवेति भावः । इद॒ यावस्य्रकरणसमाति संतप्तो 
नायकः । करण एव रसः । काव्यलिङ्गादिरलकारश्च तच्र तत्र यथार्थमूह्यः ॥ 

प्रत्युद्भता सविनय सहस्रा पुरेव 
क श, 4 रभ, २९ 

स्मरेः स्मरस्य सचिवे; सरसावटखोकेः। 

मामद्य मञ्जरचनेवैचनेश्च बाले 
हा लेश्तोऽ्पे न कथ शिरिरीकरोषि॥२॥ 

प्रत्युद्धतेति । अयि बाले । यदप्यस्यास्दानीं परोक्षस्वेन संबोधनानदं वमेव 
तस्य प्रयक्षेकविषयत्वात्तथापि वक्तर्विरदोत्कर्षेण तदेकमनस्कतया मानसीं तां 
पुरःस्थितामिवेक्षित्वेव तदोचिद्यमिति ज्ञेयम् । एवमेवाग्रेऽपि यावत्संबो धनेषु 
बोध्यम् । तवं पुरेव प्रागिव । एतेन स्ग्रयाख्यव्यभिचारिभावो व्यज्यते । सहसरा । 
एवं च खागमनजन्यसं भ्रमः सूच्यते । त्रापि सविनयं विनयपूर्वैकं यथा भवति 
तथा न त्वोद्धयेन ! एतेन सतीधर्मेधोरेयत्वं ध्वन्यते । प्रलयुद्रता । खरतिमनिद- 

रान्मन्दं मन्दं यदभिमुखमागता सतीदयर्थः । स्मरस्य मदनसख सचिवैः । समर्थस- 
दायैरिय्थैः । इद् हि विशेषणं सर्वैतृ तीयाबहुवचनान्तविरेष्येष्वपि योज्यम्! एता- 
दशैः स्मरैमेन्ददासेः । तथा । सरसेति । सप्रेमनिरीक्षणेरियर्थः । एतेन रत्युत्कषैः 
सूचितः । तथा । मञल्ििति । भोः प्राणनाथ, चरणारुणराजीवरेणवोऽनन्यया 
मयायेद्ं मोदेनेवाय निवेदयत इद्यादिरूपातिरम्यर चनेरिलयर्थः । एतेन लोकिक- 
दाच्नीयोभय चातुरीचमत्कारचञ्चुरत्वं सूचितम् । एतादरोर्व चनेश्च वाक्थैरपीदयर्थः। 
हा इति खेदे । एवं च तत्का मूच्छेया भूतलनिपातो योते । मां ङेरतोऽपीष- 
दपि केथ न िरिरीकरोषि शी तल्यसी न्वयः ॥ 



१३६ भामिनीविलासे 

सवऽपि विस्रतिपथ विषयाः प्रयाता 
विद्यापि खेदगलिता विमुखीबभूव । 

सा केवलं हरिणशावकरोचनामे 
ने वापयाति हृदयाद् धिदेवतेव ॥ २॥ 

सर्वेऽपीति । अत्र करमात्पू्वाधपादाभ्यां गीतादिविषयान्तरेधित्तशान्तिस- 
पादनमद्वेतचितिचिन्तनेन वा तत्स॑पादनं च व्युदस्तम् । अपिशब्दाभ्यां शोको- 
त्कषैः सूचितः । एवमुत्तराधन तु सीताविषयकं श्रीरामस्य तारस्थ्य ध्यानतो ध्वनि- 
तम् । शिष्ट सवं स्पष्टमेव । पृथुकः शावकः शिद्ुः इदयमरः । उपमाठकारः ॥ 

निवाोणमङ्कखपदं त्वरया बजन्त्या 
मुक्ता द्यावति दयापि किट त्वयासो । 

यन्मां न भामिनि निभालख्यसि प्रभात- 
नीखारविन्दमदभङ्खकरेः कटाक्षैः ॥ ४॥ 

निवाणगेति । भो भामिनि । एतेन “कोपना सैव भामिनीः इति कोशास 
कोपवशादन्तधानमापन्नासीव्युलक्षा व्यज्यते । त्वं यद्यस्मात्कारणान्माम् । प्रभा- 
तेवि । प्रभाते प्रातःकाटे यानि नीखारविन्दानीन्दीवराणि । एतेन तेषां विकासो- 
न्सुखत्वं तात्कालिकपवनचापल्यं च सूचितम् । तेषां यो मदः सन्दयेगर्वस्तस 
यो भङ्गस्त कुर्वन्तीति तथा । एवं च कटाक्षेषु खोकोत्तरनी क्वच पल्यादि च 
द्योयते । एतादथेः कराक्षन निभाल्यसि नैवावलोकयसि । तस्मद्धे दयाववि 
नेसर्भिकानुकम्पायाठिनि प्रिये । निर्वाणेति । अगरृतकूप्रैतरिवात्मस्थानमिलर्थः । 
अत एवं तरया शीच्र व्रजनन्या गच्छन्या एतादइ्या यासो खाभाविकत्वेन 
प्रसिद्धा । दयापि मद्िषयककरृपापि मुक्ता करि लक्तेवेति संबन्धः । न हि घर्म 
सत्रे निधर्मक्रकेवत्याप्तिषटत इद्याकूतम् ॥ 

धत्वा पदस्खटखनभीतिवरात्कर मे 
यारूढवव्यसि शिखाशकर विवाह । 

सामा विहाय कथमद्य विरखासिनि दयाः 
मारोदसीति हृदयं शतधा प्रयाति ॥ ५॥ 

ध्ुत्वेति। (अर्मे त्वं स्थिरा भवः इति मन्नैण कन्यायाः शिलाधिरोहणं प्रसि- 
दमेव वेवारिके। यामू । रिलखगोख्यरसातलगमनग्रार्थनक्षणाविभूतभूमिदेव्यद्कि- 



कृरुणविखासः । १३५७ 

तरलसिंहासनपिलयर्थः । विलासिनीति संबोधनेन खाभाविकविलासस्तव मां विनां 

कथं सिच्येदतः खग।प्निरपि निःखभावत्वेन खर्यशुन्यायाः कथं पुरुषार्थं इलया. 
प्चेपान्तरमपि योते । इति देतोमं हदयमिति योजना ॥ 

निदृषणा गुणवती रसमावपूणा 
साकृतिः श्र वणकोमलवणैरानिः। 

सा मामकीनकवितेव मनोभिरामा 
रामा कदापि इदयान्मम नापयाति ॥६॥ 

निदूषणेति। विशेषणचतुष्टयं तु पक्षद्वमेऽपि स्पष्टमेव । भ्रवणेति । श्रवणं श्रोत्र 
तस्य कोमलानुदेजकलत्वादतिषरिया व्भराजिर्मणितादिक्षणोचारिताक्षरपद्धिः । पक्षे 

तपःखाध्यायनिरतम्' इयादिग्रथिताक्षरसरणिययस्याः सा तथेदयर्थः । एताद्ी सां 
पूवानुमूता । मामकीनेति । ममेय॑मामकीना मदेकमुरुयवर्णनपरत्वेन मत्संब- 
न्धिनी श्रीमद्वात्मीकिविरचितमदहारामायणाभिधकवितेवेति यावत् । स्पष्टमन्यत् । 
अव्र कविवाक्यत्वभ्रान्तिस्वनालेचितप्रवापरतात्प्तया विदुषामपि केषां चिदास्तां 
नाम परिपक्राप्रफल्विरोषे सिन्दूरधीरिव कानः क्षतिस्तावताखादितरसानामितर- 

रसानां चेति दिक ॥ 

चिन्ता राश्ाम सकलापि सरोरुदाणा- 
सिन्दोश्च विम्बमसमां सुषमामयासीत् । 

अभ्युद्रतः करकटः किल कोकिलानां 
प्राणपरिये यदवधि स्वसितो गतासि ॥ ७॥ 

चिन्तेति । असमामतुल्याम् । निरुपमामिलर्थः। अयासीत्, प्रापेति यावत् । 
शिष्टतु स्पष्टमेव । इह क्रमेण त्रिपाद्यां चरमचरणेन सीतालोचनादेराननस् 
सखनस्य चाभावो हेतुत्वेन ध्वनितः ॥ 

सोदामनीविकसितप्रतिमानकाण्डे 
दत्वा कियन्त्यपि दिनानि महेन्द्रभोगान्। 

मन्रोज्जितस्य चरपतेरिव राज्यरक्ष्मी- 
भोग्यच्युतस्य करतो मम निगेतासि ॥ ८ ॥ 

सौदामनीति । तडित्सौदामनी विद्युत्" इदयमराद्विचुद्धिकी डितसमत्वेन 
क्षणिकानिदयर्थः । एतेन दश सहखवर्षपयन्तत्वेऽ्पि वक्ष्यमाणविषयभोगेष्वनुपम- 
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सुखत्वेन तद्सकाटे क्षणिकमतिरुचितेवेति योतितम्। एतादृशान् । महेन्द्रि । 
महानिन्द्रो येन “एतयस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि माच्राञुपजीवरितः इति श्रुतेर्दिर- 
प्यगमान्तसकलविषयानन्दकूटस्थस्याद्रैतव्रह्मानन्देयेव ये भोगा इव तानिद्यर्धः । 
एतेन तेष्वले(किकविषयानन्दत्वं व्यज्यते । क्रियन्द्यपि दिनानि यक्किचित्कानि- 
चिदहानि । मन्ति । मन्रेण संध्यादिकरणगूढ विचारेणोज्न्षितस्क्तस्तस्य । विष- 
यासक्तया प्रमादेन तस्य विस्तत्वेनतस्य दोष मवेक्ष्यते । नेव ॒परिदयक्तसेवे- 
यर्थः । मम करतोऽकाण्डेऽनवसर एवाकस्माद्रा निगेतासीति संबन्धः ॥ 

केनापि मे बिरखसितेन समुद्तस्य 
कोपस्य किं जु करभोरु वशवदाभूः । 

यन्मां विहाय सहसेव पतिव्रतापि 
यातासि सुक्तिरमणीसखदन विदूरम् ॥९॥ 

केनापीति । विलसितेन । लीलाचरितविनोदादिनेदर्थः। समुद्रतख्ाविभू- 
तख । वरवदा । खाधीनेयर्थः । अभूः किंनु । मुक्तीति। एवं च सस्याय- 

तित्रताया अपि तव तत्र गमनोचिदेऽपि पातित्रयादेवेदमनुचितमेवेयपिना 
ष्वन्यते । चष्ट तु स्फुटमेव ॥ | 

काव्यात्मना मनसि प्येगमन्पुरा मे 
पीयूषसारसरसास्तव ये विलासाः । 

तानन्तरेण रमणीरमणीयद्यीले 
चेताहरा सकविता भविता कथ नः॥ १०॥ 

काव्यात्मनेति । हे रमणीरमणीयश्ीटे रमणीनां सुन्दरीणां मध्ये रमणीयं 

पाति्रयादिगुणरोकोत्तरं शीं चारु चरितं यस्याः स्रा तथा । तत्संबुद्धावि- 
दर्थः । एतेन भायान्तरोद्वादशङ्का पव्युक्ता । पुरा मे मनसि तव ये विलासाः 
काव्यात्मना । श्रौ वात्मीकिविरचितमदारामायणात्मककाव्यकूपेणेदयर्थः। तत्र सीता- 
वणैनस्य प्रचुरतरसत््वात् । पयेगमन् । पूर्वं तच्छिष्यकुरल्व गीतश्रवणद्वायाभिसं- 
जग्मुरिति यावत् । "पयणमन्" इति पाटे तु परिणामप्राप्ता इदयर्थः । परिणामो हि 
तात्तिकोऽन्यथाभावः । स तु प्रकृते वास्तविको मेव संभवति । विलासानां विलो- 
लावलोकनादीनां क्रियाविशेषात्मकत्वेन चिक्षणावस्थायित्वात्कान्यस च प्रबन्धरवि- 
ेषात्मकलाच् दुग्धदध्यादिवत्तयोः परिणामिपरिणामभावस् दिमहेमाचल्वस्ख- 
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प्रेऽप्यसंभावितलात्। तस्मादन्नानन्दजनकत्वमात्रसादस्येनोभयोः कार्यकारणभावः 
परिणामाठकारध्वननार्थमारोपित इयवावद्यं वाच्यम् । तच्रापि तादटिबन्धाभि- 
व्यज्ञकपुस्तकमात्रेण नव रसोत्पत्तिः किंतु तद्यज्नितशब्दश्रवणादिनेवेति खवानुभ- 
वसिद्धम् । तथा च प्रकृते निरु्तमहारामायणनिबन्धश्रवणद्वारा जायमानमानस- 

वृत्तिविरोषरूपे रसशूपानन्दजनके शाब्दबोध एव प्रकृतनायिकाविलाससमक्षान- 
न्दजनकत्वेन तत्परिणामत्वोक्तियुक्तेवेति दिक् । न चेदं वक्रमिवेति सांप्रतम् 1 
प्रकृतख पद्यस्य रामवाक्यत्वोपपादनेनातिसारल्यात् । तानन्तरेण तद्राहियेन । 
नोऽस्मदर्णैनेकप्रघाना । अत एव सुकविता । निरुक्तरामायणाख्यमदाकाग्यरचने- 
दर्थः । चेतोहरा मन्मनोदहरणनिपुणा कथं भविता भविष्यतीलन्वयः । यद्रा 
सुकविता नश्वेतोहरा कथं भवितेति संबन्धः ॥ 

या तावकोनमधुरसितकान्तिकान्ता 
भूमण्डले विफखतां कविपु व्यतानीत् । 

सा कातराक्षि पियं त्वयि यातवत्यां 
राकाथुना वहति वेभवमिन्दि रायाः ॥ ११ ॥ 

या तावक्तेनेति । दे कातराक्षि, या तावकीनेति । त्वदीयमुग्धस्मेरदीपि- 
वद्रम्येलयर्थः । एतादक्षी राक्रा पूर्णमासीनिश्ा भूमण्डले कविषु वात्मीकिप्रम- 
तिषु विफलतां सलाम् । उक्तस्मितकान्तां किं राकारजन्येवि ष्टं चेद्रदनं तस्याः 
किं पेन किमिन्दुना" इयादिवन्निष्प्रयोजनतामिति यावत् । व्यतानीत् । परि- 
विस्तारिताभूदिघर्थः । तावकीनेलादि सप्तम्यन्तपाठे तु भूमण्डलविशेषणमिदम् 
सा त्वयि विलयं यातवदलां सदयाम् । अधरुनेन्दिराया लक्ष्या वैभवमेश्वयं वद्- 
तीति योजना ॥ 

मन्दसितेन खुधया परिषिच्य यामां 
ने जोत्पटेर्विकसितेरनिशं समीजे । 

सा नित्यमङ्गटमयी गददेवता मे 
कामेश्वरी हृदयतो दयिता न याति॥ १२॥ 

मन्देति । मन्दहासरूपयेदयर्थः । यदपि स्मितपदयेव “ईषत्फुहकपोलाभ्यां 
कटाक्षरप्ययुल्बणेः । अट्टदशनो दासो मधुरस्मितमुच्यवे ॥° इति शाङ्गदेवोक्तेमे- 
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न्दपदन्यावलग्याव्रत्तिपूर्वकमरदुवोधकत्वेन तस्य वैयर्थ्यमेव, तथापि शोकपारव- 
इयेन प्रकृतवक्तस्तारगनवधानध्वनने कृरुणरसपरिपोषकलात्सार्थक्यमेवेति ध्येयम्, 
खधयागतेन । या मां परिषिच्य विकसितेः। नेत्रेति । नयनेन्दीवैरः । बहुवचनं तु 
तत्कटाक्षाभिप्रायेणव । अनिशं समीजे सम्यगाराधयामासे्यन्वयः । कामेति । 
कामसेश्वरी । दातृत्वेन नियन्रीलय्थैः । रिष्टं तु सरलमेव । गृददेवता हि लोके 
ग्रहिभिः पूज्यतेऽभिषेकादयुपलक्षितानेकोपचरेः । ग्रकृेते तु सेवैनमर्चयामासेवि 
मददाश्वर्यम् । स च पुमर्थावधिश्च ध्वनितः ॥ 

भूमो स्थिता रमण नाथ मनोहरेति 
संबोधने्यमधिरोपितवत्यसि याम् । 

खग गता कथमिव क्षिपति त्वसरेण- 
रावाक्चि त धरणिधूटिषु मामिदानीम् ॥ १२ ॥ 

भ्रूमाविति। हे एणशावाक्षि, तवं भूमो स्थिता सती यम् रमण, नाथ, मनोहरः 
इति संबोधनैर्यां खगमधिरोपितवलसि । तं मामिदानीं खम गता सती धरणि- 

धूटिषु कथमिव क्षिपसीति योजना । एणो दरिणस्तस्य शावः रियः । स्पष्टमपरम् ॥ 

सावण्यसुज्वरखमपास्ततुरु च शील 
खोकोत्तरं विनयमर्थमय नय च। 

पतान्गुणानश्षरणानथ मा च हित्वा 
# ॐ (क 

दा हन्त सुन्दरि कथ िदिवं गतासि ॥ १४॥ 

खावण्यमिति । उलज्वटं लावण्यमिदयादि यथाक्रममेकेकविशेषणमेकेकस्मि- 
न्गुणेऽन्वितं बोध्यम् । अशरणान्न वियते शरणं रक्षितृ येषां तान्. । एतेनान्य- 
तरेते नेव वर्तन्त इति दयोतितम्। एतादशानेतान्गणान् । अथ मां चेदयादि सरल- 
मेव । एवं च सादचयत्खस्याप्यशरणत्वं व्यज्यते । तरिदिवं तृतीया योयसत्व 
च्रिदिवः । पूर्वोक्तरीदया भौमसखगस्थमिर्थः ॥ 

कान्त्या सुवणेवरया परया च शुद्धया 
निलयं खिकाः खट शिखाः परितः क्षिपन्तीम् ' 

चेतोदरामपि ऊुरोरायलो चने त्वां 
जानासि कोपक्ल्टुपो दयो इदा ॥ १५ ॥ 
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कान्त्येति । खिकाः । अभिसंबन्धिनीरिदयर्थः । शिखा ज्वालाः । क्षिपन्तीम् । 

तिरस्कुवाणामिति यावत् । चेतोदरामपि मनोहरामपि । हे कुशेशयलोचने । अयि 
दातपत्रनेत्रे इयर्थः । लाम् । कोपकटुषः । प्रागुक्तसखरिखातिरस्कारिताद्रौरिमादि- 
गुणगरिमजन्यरोषदूषितचित्तः सन्निति यावत् । तत्रापि खभावारटनः कशानुरेव 
ददाहेखयह जानामीति गम्योतक्षया संबन्धः । ययप्यत्र सीता प्रदक्षतो रसातलं 
गतेव तथापि रोकोन्मादात्तस्यासुक्तहेतुकददनदग्धलोत्प्रक्षणमुचितमेवेति भावः ! 
अपिना दाहदानोचिदयं योयते । एवं परया शुच्यति पररमपातित्रलम् ॥ 

क पूरवतिंरिव खोचनतापदन््री 
फूाम्बुजस्रगिव कण्टसुखेकहेतुः । 

चेतश्चमत्कृतिपदं कवितेव रम्या 
नस्या नरीभिरमरीवदहिसा विरेजे ॥ १६॥ 

कपूरेति । “अनुक्रोशोऽप्यथो दसः इयमरादमरीव हि सा । अमरीव 
देवीव । एतादङी सा म्रकृता सीता । इदानीं नरीभिनरसखरीभिनैम्या खमतवेन 
नमस्काराहौ एतादृशी विरेजे श्ुद्यभ इति योजना । एवं चेतावत्कारं तासाम- 
प्यसो दष्टिगोचरापि नाभूदिति तदीक्षणदोरभ्यं ध्वन्यते । तत्र हेतुरवरिष्टत्रि- 
पाया रम्येति कविताविशेषणमेव । एवं च सबाह्याभ्यन्तरिख्ियकायसुखसा- 
धनल तस्यां ध्वनितम् ॥ 

खभ्रान्तरेऽपि खदु भामिनि पत्युरन्यं 
या दष्टवदयसि न कचन साभिलाषम् । 

सा संप्रति परचलितासि गुणेर्विहीनं 
प्राप्तु कथ कथय हन्त पर पुमांसम् ॥ १७ ॥ 

खप्रान्तरे ऽपीति। दे भामिनीषि । एतेन “कोपना सैव भामिनीः इव्यमरात्कि 
कोपविरोषपारवरयादेवैवं कृतवदयसी्युसरक्षा ध्वन्यते । या लं खप्रान्तरेऽपि पत्यु- 
रन्यं साभिलाषं यथा भवति तथा कंचन न खलु टटटवलयसि । सा संप्रति । हन्तेति 
खेदे । गुणेर्विहीनम् । एतेन परकीयाणामपि तत्राभिराषविषयल्राभावाकि पुनः 
सखकीयायास्तव तथापिति योदयते । एतादश परं पुमांखमदेतात्मानं प्रा 
कथ प्रचरठितासीति कथयेदयन्वयः ॥ 

भाग वि० १० 



९४२ भामिनीविलासे 

दयितस्य गुणाननुस्परन्ती 
दायने संप्रति या विरोकितासीत् । 

अधुना खद हन्त सा कृराङ्गी 
गिरमङ्गीकरुते न भाषितापि ॥ १८ ॥ 

 दयितस्येति । दयितस्य प्रियख । ममेति यावत् । गुणाननुस्रन्ती एता- 
ट्ङी या संप्रतीदानीं शयने विलोकितासीत् । हन्तेति खेदे । सा कृशाङ्गी भाषि- 
तापि गिरमपि निरुक्तवाक्यावलठिमपि । अधुनेदानीमेव नाङ्गीकुरुते खड नेव 
्रतयुत्तर प्रदानेन चेष्टासूचितानुमोदनेन वा सखीकरोतीति संबन्धः । शोकजन्यो- 
न्मादवशदेवेदं सर्वैमिदयाशयः । अन्यथा रसातलग्रवेरोत्तरं तदशेनादेः सुतरा- 
मसंभवात् ॥ 

अथ ब्रह्मादिभिर्बौधितः सन् श्रीरामः किंचित्सावधान इव तद्वाक्यादेः स्वैज- 
नस्तव्यलं व्यनक्ति- 

रीति गिरामस्रतवषटिकरीं तदीयां 
तां चाक्ृति कृतिवरेरभिनन्दनीयाम् । 

खोकोत्तरामथ ति च सुधारसाद्रों 
स्तोतु न कस्य समुदेति मनःप्रसारः ॥ १९ ॥ 

इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिते भामिनीविखासे 

करुणाविरासस्तवृतीयः । 

रीतिमिति। कविवर: । कुरालश्र्टैरियर्थः । सुधेति । इदं हि विशेषण विशेष्य- 
्रयेऽप्यन्वेति । न च प्रथमेऽग्रतेति विशेषणेन पोनसुक्तयापत्तिः । शोभना धारा 
यस्यां सा सुधारा, आर्द्रया नक्षत्रविशेषेण सह वर्तेत इति साद्रौ । सुधारा चासौ 
साद्रा चेति तथा तामिदयर्थः । एतेन ब्रष्टौ पुष्टतरलं सूचितम् । भटृविपक्षे 
लिग्धलम् । कृतिपक्चे रसातलप्रवेक्रूपमदाशपथलक्षणपातित्रयवीररसधरिततेन 

सरसलवं च । तस्मादितःपरं वैदेही सवत्मना स्तव्येव स्वैनं तु तदुदेश्ेन मया- 
न्येन वा शोकः कायं इति तात्परयम् ॥ 

इति प्रणयप्रकाडो तृतीयः प्रमोदः । 



रान्तविलासः। 
चतुर्थः प्रमोदः । 

एवमदहो सकलजगन्नियन्तुरनन्तकस्याणगुणनिखयस भक्तानुग्रदार्थमेव प्रकरीक्र- 
तमायिकठीला विग्रहस्य वस्तुतः संविदेकरसस्य खप्रकाशसदयज्ञानानन्तानन्दादेतकूट - 
स्थब्रह्मरूपसख भगवतः श्रीरामस्यापि यदा खधर्मैकरीदया विषयान्भुजतश्वक्रवार्तिनो- 
सपि यदा प्रेयसी वियोगेन विवेकेतरप्रतीकारविधुरः शोकव्यतिकर एवं संपन्नस्तदा 
केव कथा मादृशस्य पामरतरस्येति संजातविचाराङ्करः प्रथमो्टासप्रस्व॒तः कथिन्न- 
रवरकुमारःसदयः संपन्नवेराग्यभरः श्ुयन्तमदावाक्यैककरणकाशेषटरयशोकतरण- 
दवारीभूताद्ेतव्रह्यात्मेक्यसाक्षात्कारफलकदैतमिध्यालाुभवस यावत्काम्यनिषिद्धव- 
जनपूर्वैकानेकजन्मानुष्टितवेदेकनिष्ठापूर्वकनिादिखवणाश्नरमकर्मपरितुष्टान्तयौम्ये- 
कप्रसादासादितचित्तद्युद्धिसक्वे "यस्य देवे परा भक्तिः" इवि, “भक्त्या मामभिजा- 
नाति इदयादिश्रुतिस्खरतिप्रसिद्धभगवद्धक्तयेकसाध्यतया तदर्थ तमेव प्रार्थयते- 

विशारुविषयावलीमटयलटम्नदावानल- 
प्रसत्वररिखावलीविक लितं मदीय मनः। 

अमन्दमिलदिन्दिरे निखिलमाधुरी मन्दिरे 
मुकुन्द मुखचन्दिरे चिरसिद् चकोरायताम् ॥ ९॥ 

विशालेति । इदम् । एतेन वर्तमानकालवच्छिन्नलं ध्वन्यते । तेन लराविश- 
यात्तापगप्राचु्य॒सूच्यते । मदीयं मामकम् । मनोऽन्तःकरणं न तु चक्षुः । तेन 
प्रतिपायनासक्तया विवेकपोष्कल्यं योते । मुङन्देति ! भुकुन्दो मुरमदंनः” 
इलयमरादिष्णुरेव मुकुन्दस्तस्य यन्मुखं वदनं तदेव चन्द्रः । गचिदि आह्मदनेः 
इति धातो सरुणादिश्रयय विशेषाचन्द्रस्तस्िन्विषय इयर्थः । (चन्दिरोऽनेकूपे चन्द्रे" 
इति विश्वः । चिरं न तु क्षणम् । प्रेमदाव्यं व्यज्यते । चकोरायतां चकोरवदाचरतु । 
स यथा लोकिकराकामकरे संसक्तो भवति तक्किरणागख्रतपानार्थमेवमिदमत्र नह्मा- 
ग्रतपानार्थमासक्तं भवलिदयन्वयः । ननु लोकिकचन्दे कामिनीमुखचन्द्र एव वा 
किमिति न तथां प्राध्यत इदयाशङ्क तयोः क्षयिष्णु लात्पवारिकशोभावच्वेऽना- 
द्रबीजं व्यज्य॑स्तं विशिनषशि-अमन्देयादुत्तराधेशेषेण । अमन्दमखण्डं मिल- 
न्तीन्दिरा शोभा लक्ष्मीश्च यसिस्तत्रेखर्थः । एतेन प्रक्रत चन्द्रव्यतिरेकः सूचितः । 
निखिेति । सर्वमधुरिमाधार इति यावत् । एवं च सकामेककत्पितमधुरिमाधा- 
रात्कामिनीवदनादसी योते । तेन प्रकृते निलयनिरतिरयसौन्द्यराटिल्वं सका- 
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मनिष्कामसाधारणतृ्िजनकदीप्यादिमाटिलं च कमात्सूच्यते । नन्वधिकारवि- 
रहै शशकशिरोः सिदशोथं प्रार्थनशतेनापि कथं घटेतेयतस्तदिरिनधि- 
विश्चाखेति । विराला ब्रह्मलोकान्तचेन महती येयं विषयावरी राब्दादीषटविषय- 
पङ्कः सैव वल्याकारा । एतेन पलायनादिना प्रतीकारायोग्यलं ध्वनितम् । एता- 

दश्षी लम्रा संश्िष्टा या दावानल दावाप्नेः प्रखखराणां श्रखरः प्रखमरः” इय. 
मरातप्रसरणज्ञीलानां दिखानां “अर्चितः शिखाचन्नियाम्? इयपि तदुक्तेञ्वास- 
नामावछिस्तया विकलितमभिदयर्थः । अत्रेकर्विंदातिभक्तयभिन्नः शन्त एव रसः । 

इट रूपकव्यतिरेककाव्यलिद्गद्पोपमादयोऽ्टकाराः ॥ 
एवं वयज्गयमयीदया भगवन्तं तदेकाक्ारखान्ततामभ्यथ्ये परमसंतप्तबेन विल- 

म्नासरिष्णुः साक्षादेवाथ तं प्रति तत्प्रविबन्धमोचनपूर्वकसयसतत्ताधायकं तत्कृ 
पाकटाक्षच्छटामभिवाज्छति- 

अये जरखुधिनन्दिनीनयननीरजारम्बन- 
ज्वलज्वलनजित्वरज्वरभरत्वराभङ्करम् । 

प्रभातजर्जोन्नमद्वरिमगवैसर्वकषे- 
जेगच्रितयलोचनैः शि रिर्यादु मां रोचनः ॥ २॥ 

अये इति । इदं हि कोमलमच्रण अयिवत् । जरीति । जर्धिः क्षीरान्धि- 
स्तस्य नन्दिनी नन्दयति सखयंवरेण भमगवदेकप्ररायणतयानन्दयतीति तथा । न 

तु कन्यकामात्रमिदयर्थः । एतेन तस्यां पित्वंशोद्धारकलं ध्वन्यते । तस्या ये नय- 
ननीरजे नेत्रकमङे तयोरालम्बनमिव निरुक्तखर्यवरकाले तयोः सर्वत्र दोषदश- 
नवशात्कामसमुद्रमजमानवेन निरालम्बनतायां संपद्यमानायां लमेवानन्तकल्या- 
णगुणनिल्यलचेनात्मदश्या बसङ्गतेन चाश्रयीभूत इवेति तत्संबुद्धौ तथेर्थैः 
एतेन खप्रार्थनीयरिरिरीकरणसामग्रीप्राचु शीतस्पशवत्वस्यासाधारणलक्षणलतेन 
तन्निधो तदाधिक्यं तन्नन्दिन्यां ततोऽपि तदाधिक्यं तछ्छोचनपद्मयोस्ततोऽपि 
तदाधिक्यं तदालम्बने लयि ततोऽपि तदाधिक्रयं॑ठु कमुयसिद्धमिति योखयते । 
मां लोचनैवार॑वारं सदयमालोचनेः । सकरुणकराक्षनिरीक्चणेरिति यावत् । एतेन 
कामनौत्कण्ड्येन संतापाधिक्यं ध्वन्यते । तेन प्रार्थतेक्षणमात्रतापि सूच्यते \ 
तत्रापि अश्यु हीघ्रन तु विलम्बेन । एवं च परमातुरलं सूचितम् । तेना 
बदेयनिरीश्चणीयवलवं सूच्यते । शिशिरय सीतटीकुर्विति संबन्धः । सरानुकम्पसत- 
तापाङ्ञावलोकनेन्चिविधतापसंतप्तं मां भो भगवन्नदरेतात्मतच्वसाक्षाच्काराविभौवनेन 
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शज्ञाा शिवं शान्तिमदयन्तमेति", श्ञानं खव्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छविः 
इति श्रुतिस्ण्रतिसिद्धामविदयाध्वंसलक्षणां जीवन्मुक्तिलक्षणां वा शान्ति प्रति नये- 
लयाश्यः । नयु कश्चिदविरक्तोऽपि तं मे मुक्तिं देदीतीश्वरमभ्यर्थययेव नेता- 
वता स तत्पान्नतामेतीदयाराङ्भया तत्ताघटनायात्मान विरिनशि-ज्वलदिवया- 

दिद्ितीयपदेन । ज्वटन्दीप्यमानो नतूत्पन्नमात्रः । एतेनासद्यतरं व्यज्यते । 
एतादृशो यो ज्वलनः । (ज्वलनो हव्यवाहनः" इयमरादमिसदजिरो जयक्षीलः 
परधर्षकः एताटशो योऽयं ज्वरः “किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् 

इति श्रुविसिद्धदतानुभवज्वरः । सर्वदा संतापकलाज्वर इव दुःखद इयर्थः । 
तख यो भर आधिक्यं तेन या लरा विलम्बासदहिष्णुता तया भङ्करः क्षयिष्णुस्त- 
मिदयर्थः । एतेनातितम कारण्यास्पदवं व्यज्यते । ननु भववेवमथापि मदवलोक- 
नेषु ताटश्तापदारकलादिकं कुतस्यमियाशङ्खय॒तानि विशिनि-प्रभावेयादयु- 
तराधरोषेण । प्रभाते यानि जलजानि कमलानि । एतेन विकसदवस्थलं योति- 

तम् । तेषां य उन्नमन्नुचतमोऽपि भारन्नयमानः । एवं च गवे निरतिशयं 
व्यज्यते । एतादृशो यो गर्वस्य सवंकषाणि सर्व॑सययापदारकाणि तेरिदयर्थः । 
एतेन शिरिरीकारविशारदलं ध्वनितम् । जगदिति । जगच्रितयं तरैखोक्यं लोच- 
यन्लयालोचयन्तीति तथा तैरिलर्थः । एवं च सर्व्ञजन्यतेन सखात्मन्ञानजनन- 
द्वारा खाज्ञानदलनदक्ष योवितम् । अत्र प्रतीपविशेषः परिकरः परिकराद्धरा- 
दिश्वालकारः ॥ 

एवं साक्षाद्धगवन्तं प्रति खाभीष्टं संप्राथ्ये, अथ (परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
दति श्रुतेः परोक्षवेनापि तप्प्रार्थयते--स्मरतापीलयादिद्वाभ्याम् । 

स्मतापि तरूणातपं करुणया हरन्ती चणा. 
मभङ्करतजुस्विषां वख्यिता शतेरविंद्युताम् । 

कलिन्दनगनन्दिनीतटसुरद्रुमालम्बिनी 
मदीयमतिचुभ्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥३॥ 

स्म्रतापीति। कापि खरूपतः "यतो वाचो निवर्तन्ते" इयादिश्चुतेरवाञ्जनस- 
-गम्येति यावत्। एतेन “कृषिर्भूवाचकः शब्दः इसयादिश्रुतेः, कृष्णस्तु भगवान्खयम्ः 
इतयादिस्प्रतेश्व श्रीकृष्णस्य पूणावतारलं योतितम् । अत एव कादम्बिनी भक्तानु- 
अदाथ गृदीतमायिकटीलानीलविम्रहनटनपाटववेन नवनीरदपद्किरे बेयथैः। "कद्. 
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म्बिनी मेघमाला' इयमरः । मदीयेति । ममेयं मदीया । मामकीनेति यावत् । एतादश 
या मतिदुद्धिसतां चुम्बतीति तथा । मद्वद्धिचुम्बनकत्रीं भवलिति योजना । यद्रा 
निरुक्तश्रीकरष्णा्यन्रह्मण आत्मलेन खवुद्धेरवदयं तदाकारतासंभवादुक्तप्रार्थनानर्थः- 

कयमेवेति यदि विभाव्यते तदा तत्संभवस याथार््येऽपि तत्र ददेयावच्छिन्नतदा- 
कारलसत्त्वेन निरवच््छिन्नतदाकारताजन्यानन्दानुभवाभावादवच्छेदकमाच्रव्युदस- 
नस्येव प्रार्थनीयलात् दरषैयति उन्मादयतीति वा व्युत्पत्या मदः कामस्तयेयं मदीया 
सा चासौ मतिश्चेति प्राग्वदेव । एवं च कामवुद्धिचुम्बनकर्चरी भवविति प्रार्थना । 
एवं च बुद्धावुक्तभगवन्मूतावाविभूतायां सलयां सा तावन्मुसुष्छं मां मनोरमास्मार- 
कलादिना नैव पीडयिष्यतीति नान्तरीयकतयेव मन्मतिः खखरूपदान्तेव स्यादि- 
ल्याश्यः । तदुक्तं श्रीमत्सुरेश्वरवार्तिके--'अनात्मादशेनेनैव परात्मानसुपासमहेः 
इति ! ननु च्रियाः च्रीचुम्बनमनुचितमेवेति चेत्यम् । रृद्धारस्थायिभावाख्य- 
रतिमूलकस्य तस्य तथालेऽपि रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाचितः । भावः 
मरोक्तः* इति काव्यप्रकाशकारिकोक्तदेवादिविषयकभावात्मकरतिमूलकस्य तस्य दुहि- 
तरि जनयिच्याः खांशाधिक्येन युच्रापेक्षयापि ब्रेमाधिक्यस्य लोकादाववलोक्ित- 
लेनेश्वरस्य समष्ुपरितवेन व्य्टिभूताया भद्रद्धः कामवबुदधेवां जन्यतेन मात्- 
दुदहितृभावालेमोत्कर्षेण सुतरामुचि तत्वात् । एतेन "तदेवाहं ममेवासो स एवा- 
इम् इति श्रीमन्मधुसूदनसरसतीभिर्गीतारीकोपोद्धाते सामान्येन व्णितभक्ति- 
्रविष्यमध्ये द्वितीयभक्तिरियमिति ध्वन्यते । द्वितीयपक्चे तु ततीयेव । ननु नरि 
प्रार्थनमात्रेणार्थसिद्धिः प्रायः क्रचिदपि टष्टवरा, नापि निगुणायास्तस्याः सलयपि 
मायिकोक्तलीलाविग्रहम्रहे संभवति संस्कारमन्तरा निरुकचुम्बनरचनावलम्बन, 
नापि नीटरूपवत्त्वमात्रेणेन्द्रनीलादिवत्कादगम्बिनीरूपकं सुक्ररमिदयाशङ्कय तस्यां 

निरुपचरितनिरुपमानुकम्पावत््वात्सहखावधिकगोपकन्यासोदामन्यावेशितवाद्रन्दा- 
वनविहारिलाचात्युचितमेवेदं मदुक्तमिति तद्विशेषणमिषेण त्रिपाया समाधत्त-- 
स्रतापीदयादिना । अपिना चिन्तामण्यादिवेक्षण्यं योलखयते । प्रसिद्ध घनावटीन्य- 
तिरेकश्च । एवमभङ्ुरपदेनापि प्रसिद्ध विदुद्धिलक्षणलम् । तथा कलिन्दनगन- 
न्दिनी यमुना तत्तटे ये सुरद्रमाः कल्पतरवस्तानालम्बत आश्रयत इति तथेयने- 
नापि प्रसिद्धघनावटीव्यतिरेकश्च । इट् रूपकं व्यतिरेकश्चाटकारः ॥ 

कछिन्दनगनन्दिनी तट वनान्तरं भासय 
न्सदा पथि गतागतश्रमभरं दरन्प्राणिनाम् । 
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खतावलिश्ताच्रतो मधुरया रुचा संभ्रतो 
ममाद्चु हरतु श्रमानतितरां तमाल्द्वुमः ॥ ४॥ 

क छिन्दति । कलिन्दनगनन्दिनी यमुना तस्या यत्तटं तीरं तत्र यद्न्दावना- 

दिवन तस्य यदान्तरमन्तराल मध्यवतिस्लमिदय्थः । भासयन्ख कन्या दीप- 
यन् । एतेन प्रसिद्धतमालव्यतिरेको योलयते । तथा सदान तु मध्याह एव । 
तत्रापि ग्रीष्मादावेव । पयि संसारमार्मे । प्राणिनां जीवानाम् । गतागतेति १ 
ऊष्वाधोगमनागमनजन्यकेशातिशयमिति यावत् । एतेनापि स एव । तथा । 
क्तेति । लतानां कनकलताकारङ्ृशपीतसरल्दीप्तगोराज्गीणां गोपकन्यकानामि- 
दर्थः । या व्यः परङ्कयस्तासां शतानि तेराष्रतो व्यित इयर्थः 1 एवं च रास- 
कीडाकालिकलमपि व्यज्यते पूर्वपद्यवत् । मधुरया चन्द्रिकयेवातिल्लिग्धया न तुं 
विग्मयापि । रुचा कान्या संभृतः सम्यक् नैसर्मगिककान्तिमत््वलक्षणेन । समी- 
चीनलेनेदर्थः । ग्रतः परिपुष्ट: । एतेनाप्यसावेव । एताटश्चस्तमालद्वमः द्याम- 
वणैवत््वसाधम्याच्छरीहृष्णाट्यः कथित्तापिच्छन्रक्ष इयर्थः । मम श्रमाना- 
पिभौतिकादित्रिविधतापान् । आडु दतम् । न तु विकम्बेन । एवं च खख 
परमोत्ुक्यं सूच्यते । अतितमां पुनस्तद्धानप्रागमावासमानकालीनां यथा 
स्यात्तथा हरविति संबन्धः । एतेन सकायेकाज्ञानध्वं सनाभ्यर्थनं ध्वन्यते । अत्रा- 
प्युक्तावेवारंकारौ ॥ 

ननु “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पपेनः इति श्रुतेः, कर्मेणेव 
खाधुलं स्यात् । ईश्वरस्य तु “असद्गो हि" इति श्रुतेः, “नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव 
सुकृतं विभुः इति स्प्रतेश्च जीवन्मुक्तयादावुदासीनलाकि मस्परार्थनया, किंतु 
"तमेतं वेदानुवचनेन इद्यादिश्ुलयुक्तं परमेश्वरेकाषणवुच्या खवणाश्रमघमोनुष्ठान- 
मेव संपाद्य ततधित्तशच्यादिक्रमेण ब्रह्म दरे तात्मेक्यात्मतच्वविषयका बाधिता भ्रति 
बद्धसाक्षात्कारदारा सका्यकतद्विषयकमूलाज्ञानध्वंसोपलक्षितद्धितसचिदानन्दान- 
न्तत्रह्मात्मरूपमुक्तिः संमवतीदयाशङ्य समाधत्त- 

वाचा नि्मख्या सुधामधुरया यां नाथ शिषक्चामदा- 
स्तां खप्नऽपि न संस्मरास्यरमदहंभावाच्रतो निखपः। 

इत्यागःरातद्ाछिन पुनरपि खीयेषु मां बिश्रत- 
स्त्वत्तो नासि दयानिधियंदुपते मन्तो न मत्तोऽपरः;॥५॥ 
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वाचेति । भो नाथ अन्तयामिन् । एतेन निरुक्तकमादिप्रेरकलम् । अपि च "एष 
ह्येव साधु कर्मं कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु कर्म 
कारयति तं यमधो निनीषते" इति श्रुत्युक्तमन्तयाम्यधिदैवादिषु 'तद्धर्मन्यपदेश्ञाव् 
इत्ययिकरणन्यायेन तय्येवेति योते । तं निर्मलया विद्युद्धया वेदरूपिण्ये- 
दर्थः । नतु बौद्धादिप्रणीतया तद्धिरुद्धपोरुष्या । एतेन अरमग्रमादादिदोषवेधुर्य 
ध्वन्यते । अत एवं । सुधेति । वाचा वाण्या । यां शिक्षां निरुक्तपूर्वोत्तरकाण्डोप- 
देदासरणिम् । एतेनावहयादरणीयवं व्यज्यते । अदाः मद्यं जीवाय दत्तवानसी- 
र्थः । तामहम् । अभावेति । देदायहतया व्याप्त इयर्थः । न च तत्रापि 
दुःखादुक्तशिक्षास्णतिः स्यादिति दुःखसहखसत्तवेऽपि मम निरुजलादियाक्- 
येनात्मानं पुनर्विशिनष्टि निसख्प इति । अत एव खप्रेऽ्पि न संस्प्रशामीदय- 
न्वयः । अत्र “संस्मरामिः इति पाठः साधीयान् । एवं तर्हिं मया किं कतेव्यमि- 
दयत आद-इतीदयाघुत्तरार्धन । हे यदुपते इति साभिप्रायम् । उग्रसेनराज्यग्र- 
दल्लात् । तस्मतत्वया निरतिशयदयःनिधितया मदङ्गीकरणं सखकीयतेन तमे- 
वेतः परं कथं यक्तुमुचितं सादिति तात्पयंम् । “आगोऽपराधः इयमरः । 
सखीयेषु दहस्तपादादिवदतविममतास्पदेषिवियर्थः । “सखायो इति श्रुतेः खीयेषु 
संम्रदणं प्रसिद्धमेव । त्तो मत्त इति पच्छम्यौ । मत्त उन्मत्तः । अत्र काव्यलिर् 
परिकरादिश्वालकारः ॥ 

एवं निरुपमां भगवतः सदयतां खस्य चोन्मत्ततां संस्म्रय कतघ्रलपरिदारार्थ- 

मितःपरं लया तन्नामेव स्र्तव्यमिति खयमेव खात्मानं सर्निर्वेदपरमसाधनसर्वै- 

खवनोपदिशति- 

पाता बज याहि वा सुरपुरीमारोह मेरोः शिरः 
पारावारपरम्परास्तर तथाप्याश्चा न शान्तास्तव । 

आधिव्याधिजरापराहत यदि क्षेम निजं वाञ्छसि 
श्रीरृष्णेति रसायन रसय रे शुन्येः किमन्ये; रमेः ॥ ६ ॥ 

पातारं बजेति । नु किं नामस्मरणेन, कमैवाभिरोत्रादिकं कर्वरवयं, ततश्व 
दिव्यायेकरविंशतिखगे षुं भोक्तव्यं, पुनरपि मनुष्यशरीरे जाते तथेवेति खगादि- 
विषयञ्ुखेतरः कोऽपि न पुमर्थं इति मीमांघकमतं प्रयाचक्षाण इव खजीवं तद्- 
चलम्बिलाज्नीचतयाभिमुखीकरोति--रे इति । नच खगादावाश्चालुपशान्तिः 
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शान्तिर्वा केन ट्टा, सांप्रतं खदं निरुक्तविषयसंभोगतः कृतार्थं एव सुखी संढत्तो- 
ऽस्मीति वाच्यम् । अत्रापि दुःखभूयिष्ठस्येव लय टष्टलादिद्याश्चयेन तं विि- 
नषटि-आधीति । “पंस्याधिर्मानसी व्यथा इदयमरादाधिर्मरणचिन्तादिर्मनोव्यथा । 
व्याधिः कफवातपित्तवैषम्यजन्यः स्थुलररीरविकारः । तथा जरा वाधक्य- 

जन्यसत्परिणामः । ताभिः पराहतोऽभिभूतस्तत्संबुद्धौ तयेदयर्थः । एतेन प्रयक्ष 
निर्वेदनिदानं योतितम् । लं यदि निजं न लन्यदीयम् । तेनौदासीन्यब्युदासः 
सूचितः । क्षेमं (कुशलं प्षेममल्ियाम् इयमरात्कत्याणम् । वाञ्छसि तर्हिं । 
श्रीङृष्णेति । श्रीकृष्णनामस्मृविरूपमियर्थः । रसायनं रसस पारदस्यायनं तरेलो- 

क्यचिन्तामण्या दिशूपं स्थानमिति यावत् । रसय विरक्तिपथ्याशनक्ान्यनुपानाभ्यां 

सह समाखादयेतिसंबन्धः । अन्येर्निरुक्तोपायेतरेः श्न्यर्निष्फलैः श्रमैभगवदनर्पित- 

काम्यािदोत्रादिधमेः किम् । न किमपि प्रयोजनमिति योजना । तदुक्तं भागवते- 
"धर्मः खनुष्ितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । नोत्पादयेदयदि रतिं श्रम एवहि 

केवलम् ॥° इति । अत एव श्रूयते--शछुवा द्येते अदढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तम- 
वरं येषु कर्म । एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जराग्रत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
इति । एतदेव विद्दयन्नन्येषां कर्मणां प्रतिज्ञातं शल्यैरियादिना नैष्फल्यं हेतूक्त्या 
इदयति-पातालमिल्यादिपवाधन । रे आधीयादि प्राग्वदेव । तं ययपि पाता- 

लमतलादिसप्तबिल्खगैस्थलमिदयर्थः । व्रज गच्छ । तथा 1 सुरेति । अमरा- 
वतीमिदयर्थः । याहि गच्छ । तथा । मेरोर्हैमद्वेः शिरो मस्तकम् । ब्रह्मलोकमिति 
यावत् । उपलक्षणमिदं भूरादिसप्तदिव्यखगाणाम् । भरोहाधिरोहेवि यावत् । 

तथा । पारावारेवि । "पारावारः सरित्पविः* इदयमरात्पारावाराणां क्षीरोदादिद्यद्धो- 

दान्तानां समुद्राणां याः परम्पराः प्क्यस्ता इयर्थः । भरतव्षतरजम्बुद्धीपादिस- 
प्तद्वीपरूपभोमखगेसरणीः कममाभूता इति यावत् । तर समुदतरणोपलक्षिततत्तत्स्थ- 
रुजन्मभिः प्रुदीदयर्थः । तथापि एवं सद्यपि । तव आशाः । खेष्टविषयविषयका- 
भिराषा इदय्थः । शान्ता उपशान्ताः न नैव भविष्यन्तीदयन्वयः । तस्मादुक्त- 
मेवोक्तं श्रीकृष्णस्मरणेतरसर्वकर्मणां नैष्फल्यभिदयाकूतम् । अत्र रूपकाधिकः 
सकलः प्राक्तन एवालकारः ॥ 

एवसुपदिष्टमपि युक्तया द्रहितमपि भगवन्नामस्मरणं साधनसर्वखतेन कदा- 
चिदनन्तजन्मसंपादितकममवास्ननासहस्रपारतच्येणाश्नद्धेयतया सम्भाव्य पुनः सरा- 
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पथं खानुभवं रक्रा स्थूणानिखननन्यायेन चिन्तामण्यादिवन्नानाविधवाज्छितपूरक- 
लमपि तस कथयंसद्रढयति-गरद्धीकेयादिद्वाभ्याम् । 

मृद्धीका रसिता सिता समरिता स्फीतं निपीतं पयः 
स्यातेन खुघाप्यधायि कतिधा रम्भाघरः खण्डितः । 

सव्यं बूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे ्राम्यता 
कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्धारः कचिद्ट॒क्षितः ॥ ७ ॥ 

मरद्धीकेति। हे मदीय जीव । एवं च निसक्तविशार्विषयावरीयादिपयचतुष्टय- 
मात्रायुष्टितभगवद्धक्तिमदिम्नेव सयः खस्य सचिदानन्तद्रैतन्रह्मात्भैकभ्रयकूटस्थख- 
रूपरञ्रात्रतत्वविषयकाप्रतिबद्धसान्नात्कारोदयपूवैकसकटदद्यबाधानुभवः संपन्न 
इति सूचितम् । अन्यथा जीवस्य खपार्थक्यानुभवासंभवात्। बया । मद्वीका गद्धीका 
गोस्तनी द्राक्षा" इदयमराद्रोस्तनाकारदी धद्राक्षाजाविविशेषः । रसिताखादिता । इद 
लोक इति रोषः। तथा सिता शकरा समरिताकण्ठं भक्षिता । तथा स्फीतं विपुर पयो 
दुग्धं निपीतं प्रारितम्। एवं खयातेन खर्म कदाचिद्रतेन । सुधाप्यगतमपि। अधायि 
“धेट् पाने" इति स्मरणात्प्रारितमिदयर्थः । एवं कतिधा बहुवारं संसार स्यानादित्वा- 
दयुक्तमेवेदम् । रम्मेति । खण्डितो रतिरभसवशाच्युम्बनावसरे कदाचिदन्तेनापि 
क्षत इति यावत् । एतेनेदिकपारच्निकयावन्मधुरद्व्याखादानुभवाभावशङ्काश्चान्तिः 
सूचिता । अस्त्वेवम् , किं तेनेयत्राद- सद मिदयादुत्तराधेशेषेण । भवता या । 
भवे संसारे भूयो वारेवारम् । भ्राम्यता घरदी(षरी)यन्रन्यायेनोष्वधः पयाव- 
तता सतेदयर्थः । एतेन जीवे सर्वज्ञलाभावात्कथं मया कथनीयमस्ि नास्तीयन्य- 
तरकोरिक्मयप्युत्तरमिति परास्तम् । कष्णेयक्षरयोः । कृष्ण इति संवुच्यन्तवर्णयोर- 
पीटयर्थः । अयं प्रक्ष: । एतेन सद्यःसमुच्रारितवणालोकिकरसाखादव्र्षिजन्यल- 
मुद्रारे योदयते । मधुरिमेति । मधुरिम्णो माधुय॑सो दरारस्तृ्युत्तरभाविसशब्दोदानो- 
पप्राणीभूतदेवदत्ताख्यान्तरकण्ठवायुव्यापार इलय्थैः । उदारः" इति लपपाठ एव , 
मधुरिम्णो मदत्वस्योक्तविशेषणमन्तरापि तद्धि न्नपदरेव सिद्धात् । कचित्कस्मिधि- 
दपि देशे छाडे वेति यावत् । एतेन तस्य खोकोत्तरं ध्वन्यते । रक्षित एतलक्ष- 
णलक्ष्यतयानुभूतोऽभूदि दर्थः । इति सल न तु स्तावकम् । ब्रूहि वदेति योजना । 

तस्मा्निरुपममेव भगवन्नामस्मरणव भवमिति भावः । इद प्रतीपविशेषोऽलकारः ॥ 
व्रं पापमहीभ्रतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धोषच 

मिथ्याज्ञाननिद्राविश्षाखतमसस्तिग्मांद्ुविम्बोदयः। 
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्रूरङ्कुरामदीरुटामुख्भरज्वालाजटालः शिखी 
दारं निचेतिसद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम् ॥ ८ ॥ 

वज्ञ मिति । “रञ् धारणपोषणयोः” इति धातोर्महीं बिभ्रति ते तथा प्रथ्वीधा- 
रकाः पर्व॑ता इयर्थः। पापान्येवेदादि स्पष्टमेव । भवेति । भवः संसार एव गदो रोगः। 

'रोगव्याधिगदामयाःः इदयमरः । यद्रा भवं जन्म आरभ्य यो गदः । जन्मरोगख 
दुर्निरसलरात् । तख्याप्युद्रेकोऽविरेकः । आधिक्यमिति यावत् । मिथ्येति । आरो- 
पिताविदेदयर्थः । सेव निशेदयादिसरलमेव । तिग्मांशुः सूयः । मह्यां रुदन्तीवि 
महीरुदास्तेषां ब्क्षाणामिद्यर्थः । “शिखावानाञ्चुञ्चुश्चणिः' इदयमराच्छिखी अभिः । 
निशरैतीति । निगैता व्रृतिरावरणं यस्याः सकारात्सा । अद्ैतचितिरूपमुक्तिरेव 
निव्रैतिः । रेषमतिरोहितमेव । एवं च भगवन्नाम्नः कृष्णेदात्मनः सकल्पापा- 
जन्मरोगसकार्यकावि्याधिभौतिकायखिलदुःखमोक्ष प्रतिबन्धध्वं सकत्वेन सर्वपुमर्थ- 
दातृलं ध्यन्यते । तस्मात्छलो वुमुत्ुभिर्नियायविरोधेन दशविधनामापराधविधुरं 
तदेव स्मतेव्यं सततमिति तत्त्वम् । अत्र रूपकमटंकारः ॥ 

अथ गच्छ गच्छसि चेत्कान्त तत्रैव सखयाजनि्ममः इयादिवद्धिरोधिलक्षणय। 

सखचेतःप्रयेव भगवय्यानमाक्षेपारकारेणोपदिरति- 

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं चृन्दावने चारय- 
नन्द् कोऽपि गवां नवाम्बुद्निभो बन्धुनं कायस्त्वया । 

सोन्दयास्तमुद्विरद्धिरमितः संमोह्य मन्दसिते- 
रेष त्वां तव वहभांश्च विषयानाद्यु क्यं नेष्यति ॥ ९ ॥ 

रे चेत इति । किं तद्धितमियत आद- ृन्दावन इयादिपूवधेशेषेण । 
कोऽपि । एवं चावाड्नसगो चरत्वेन तख्यादतव्रह्मकरूपत्वं योते । तत्रापि भक्ता- 
नुग्रहाथं मायिकलीलाविग्रहनटनात्। नवेति । नूतनघटसंनिभ इदयर्थः। यद्रा नवानां 
श्रवणादिनवसंख्याकानां भक्तीनामम्बु जीवनम् “आपोमयः प्राणः" इति श्रुतेः । 
प्राणनमिति यावत् । ददाति तादी निभा कान्तियेसेदयर्थः । एवं च तद्धक्तिरेव 
कार्थेति तात्पय॑म् । ब्रन्दावने । एतेन भक्तपारवरयं सूच्यते । बरन्दाया भपि खप- 
विरूपेण ब्रह्मैव भजन्लयाः परमभक्तलात् । गवां वृन्दं चारयन् । घेनुसंघचारयि- 
तेखर्थः । यद्र वरन्दस्य देवर्षिपितृमनुष्यतियकसंघस्यावनमभिहोत्रादिना तत्तदिष्ट- 
ग्रदानेन रक्षणं यत्र तस्िनिदयर्थः । मनुष्याधिकारलाच्छा्रसेति मनुष्यशरीर् 
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एवेति यावत् । गवां वागादीच्ियाणाम् । वन्द् संघं चारयन् । अयस्कान्तादिवस्पर- 
रयननिदयर्थः। एतेन तख पःरोक्ष्य प्रयुक्तम् । एतादयोऽस्ि स लया बन्धुनं कायं 
इयन्वयः । तत्र हेतुः सौन्दर्यैयादयुत्तरार्धन । एष बां सोन्दर्येणागरतं केवत्यसुद्वि- 
रद्धिः एतारशैः । मन्देति । म्रदुहासेः यद्वा तत्सदरौरपरोक्ष्ञानोत्तरका- 
लिकसखाकारवृत्तिविशेषैरिदयर्धः । संमोह्य वशीकृ लां तव वह्टभान्विषर्यांश्च । 
आद्य शीघ्रम् । जयं नाशे नेष्यतीति संबन्धः । तस्माद्धितेच्छुना भवतेतः परं 
तत्सद्यमेव विधेयसमिदयाशरयः ॥ 

एवं वाणीमप्युपदिराति- 

अव्याख्येयां वितरति परां प्रीतिमन्तनिमस्ना 
कण्ठे टना हरति नितं यान्तरध्वान्तजालम् । 

क (3९ 9 क्प तां द्वाक्षौवैरपि वहुमतां माधुरीमुद्धिरन्तीं 
कृष्णेत्याख्यां कथय रसने यदयसि त्व रसज्ञा ॥ १० ॥ 

अनव्याख्येयामिति। है रसने, “रसज्ञा रसना जिह्वा" इयमरादयि जिह इदर्थः। 
यदि तं रसनज्ञासि तर्हिं तां ङष्णेयाद्यां कथयेति योजना । अहो यत्कथनमात्रेण 
मद्रसज्ञलं प्रख्यातं भवति का सा वैताटसी लोकोत्तररसमयीदयत्राद पूत्रर्धन । या 
कृष्णेयाख्या । अन्तश्चेतसि निम्ना मनसेव पराख्यवागात्मना परिणतेनोच।- 
रिता सतीदयर्थः। पराम् । अतएव । अव्याख्येयां वागायगो चरव्रह्यादेतविषयत्वेना- 
निरुच्यामिदर्थः । एतादृशीं प्रीति परिवुशटिं वितरति ददातीदर्थः। एवं च मानस- 
नामस्रणस्याद्वतात्मानन्द एव फलमिति योते । तथा कण्ठे लमा । मध्यमाख्यया 
वाचोचारिता सतीति यावत् । नितरां निरवशेषं न तु यक्किचित् ।! तत्रापि । 
आन्तरेति । आन्तरमन्तभवं मानसमियर्थः । एतादशं ध्वान्तजालमविधयातमः- 
पटरमिलयर्थः । हरति ध्वंससयतीदयर्थः । इदमप्युच्ारणं योगेकसाध्यमतः सुगमोपा- 
याभिपित्सया मया प्रथमं वेखयेभिधानलमेव प्रार्थितासीदयाश्येन तस्या भपि तत्र 
लोभं जनयितुं निरुक्ताट्यां विदिनष्ि द्राक्षेयायवयिष्टेन । द्राक्षाणां य॒द्रीकादि- 

यावत्तदुत्तमजातीनां य ओघाः संघास्तैरियर्थः । अनेन लोकोत्तरमाधुयवक्तवं 
तेषु ध्वन्यते । बहुमतामादतामियैः । एतादयीं माधुरीं मधुरतामुद्धिरन्तीं। तृषि. 
पूर्वकं विकासयन्तीभिति यावत् । तस्मात्वयावदईयमियं सेवनीयेयाश्चयः । गम्यो- 
त्परक्षारुकारः ॥ 
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नयु किमेवं वागादीन्ियोपदेरोन तेषां तदेकपारतचयायदि तस्येव “परोप- 
देशसमये सन्ति सर्वेऽपि पण्डिताः 1 तदनुष्ठानसमये मुनयोऽपि न पण्डिताः ॥" 
इति न्यायेन केवलमुपदेराकोशलमेव तर्हि तेषामपि कूपकल्चजलन्यायेन कथं 
नामोपदेशसदघेऽपि तत्र प्रवृत्तिः सयादिदयाशङ्कय खस्यापि नेसर्गिंकभगवन्मात्रप्रेम- 
परं संस्फुटयति- 

सन्त्येवास्िञ्जगति बहवः पक्षिणो रम्यरूपा- 
स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । 

येरूध्वीक्षेरथ निजसखं नीरदं सारयद्धि- 
शित्तारूढं भवति किमपि बह्य रष्णाभिधानम् ॥ १९१॥ 

सन्त्येवेति । वासना प्रीतिमूलीभूता संस्ारनास्नी मनोनिष्ठा भावनेयर्थः । 
अध्लेवं भावत्की प्रीतिश्वातकेषु किं ततः ग्रत इति शङ्कां शमयज्क्तप्रीतौ देतुं 
ययोतयति यैरियादयुत्तरार्धेन । अथ ऊर्ष्वनेत्रलानन्तरम् । निजेति । जीवनदवेन 
खप्राणी भूतमिलयर्थः । उक्तं हि-समप्राणः सखा! मतः इति । किमप्यवाञ्नस- 
गोचरमिदयर्थः । एवं च नीरदस्मरणेन तद्र्णस श्रीकृष्णसापि स्मरतिः संभवतीति 

परम्परया ततप्रयोजकवेन चातकेषु हं्ादीनप्यनारलय मस्प्रीतिरुचितेवेति भावः । 
एतेन भगवद्विषयकं नैसर्मिकं त्रम व्यज्यते । शिष्टं तु स्पष्टमेव । इद स््रतिरलंकारः 

काव्यलिङ्गं खभवोक्तिश्च ॥ 

नन्वथापि सतु तवापि ममेव परोक्ष एवेति चेन्न । निलयापरोक्षरूपस् तस्य 
परोक्षकल्पनाया व्यामोहेकमूलकलात्सर्वैदद्यजालस तन्मात्रप्रकाशेन भासमानला- 
चेयभिसंधाय भेदवादिनः समुपदसति- 

विष्वश्रुखया भुवनमभितो भासते यस्य भासा 
सवेषामप्यहमिति च यचस्प्रल्ययाटस्बनं यः । 

तं पृच्छन्ति खहदयतलटावेदिनो विष्णुमन्या- 
नन्यायो भ्य शिव शिव नृणां केन वा वणेनीयः ॥ १२॥ 

विष्वभिति । यख व्यापकस्य परब्रह्महूपस्य श्रीविष्णोरियर्थः । विष्वश्रुच्या । 
विष्वक् समन्ततः सर्वदेशकालायवच्छेदेनेदर्थः । सुचिः स्वैजीवानां भरीवियस्यां 
सा तथा तयेलयर्थः । “सुचिर्मयूखे रोभायामभिषङ्गाभिलाषयोः" इति विश्वः । तत्त- 
द स्वुतिषयकन्ञानेऽभिरषो हि सर्वषां जीवानामवदरयं वाच्यः । अन्यथोपादेये खेष्ट- 
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विषये प्रव्रत्तिरनुपादेये खानिष्टविषये निव्रत्तिश्च तत्तरञ्ज्ञानमन्तरा कर्थं भूयात् । 
तस्मादुष्कव्याख्यानं युक्तमेव । एवं दीप्तिवाचिभ्यां सुचिभाःपदाभ्यां द्विरुक्तिरपि 
अरत्युक्ता । एताटरेया भासा खरूपभूतखप्रका्चचितेदय्थैः । तथा च श्रूयते- 
तमेव भान्तमनु भाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इति । एतेनेद्- 
भ्रययालम्बनवन तस्य निदयापरोक्षं॒योतितम् । भुवनं विश्वम् । अभितः 
सवोवस्थावच्छेदेन भासत इति संबन्धः । एवमहप्रयययारम्बनलेनापि तख 
निदयप्रयक्षल संक्षिपति- सर्वेषामपीति द्वितीयपादेन । यद्यस्मात्कारणात् । 

हेतुरय प्रागपि योज्यः । स्वषामपि संपूणैजीवानामपि यः पूर्वोक्तविष्णुः १ 
अहमिति प्रयययालम्बनमदृब्रृत्तिस्फुरणाश्रयः । अस्तीति रोषः! चः समुचये । 
तमपि विष्णुं व्यापकं यावदद्य प्रकारक परमात्मानमिलर्थः । खेति । खहदयानि 
सखान्तःकरणानि । “अहत्रत्तिरिदंद्रत्तिरिदयन्तःकरणं द्विधा । विज्ञानं स्याददप्रत्ति- 
रिददृत्तिर्मनो भवेत् ॥* इ्यभियुक्तोक्तः प्रागुक्तरीदया बुद्धिमनोरूपाणीति यावत् । 
तेषां यत्तं "तलं खरूपाधरयोः इति विश्वाद्रास्तविकं रूपं निस्क्तरीतिकालम्बन- 
विधया आधारो वा अद्वैतात्मप्रकाशस्तं न विदन्ति नैव जानन्तीति तथा । 
अज्ञानिन इयर्थः । अन्यान्व्रह्मविदः प्रच्छन्ति तया विष्णुटष्टश्चेदस्मान्संदरोये- 
त्याक्षिपस्ति । अतः । शिवरिवेति खेदे । योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा 
प्रतिपद्यते । किं तेन न छतं पपं चोरेणात्मापदारिणा ॥* इत्युक्तरीया टक्पा- 
पिष्ठस्मृया प्रायधित्ते चायं चणामन्यायः केन वर्णनीयः । लोकोत्तरखान्न केना- 

पीलयन्वयः । एवं चाल्युपहासः सूचितः । इह काव्यलिङ्गमेवालकारः ॥ 

ततः किमेवमन्योपहासेनेति संजातायुतापः सखचेतःप्रयेव समुपदिशति- 

सेवायां यदि साभिटाषमसि रे टक््मीपतिः सेव्यतां 
चिन्तायामसि सस्पृहं यदि तद्ा चक्रायुधशिन्लयताम् । 

आपं यदि कासि स्मररिपोगोथा तदालाप्यतां 
स्वाप वाञ्छसि चेन्निरगलसुखे चेतः सुख सप्यताम् १३ 

सेवायामिति । रे चेतः, तं प्राक्तनसंस्कारवशादिति सर्वत्र बोध्यम् । यदि 
सेवायां साभिलाषमसि तर्हिं लया लक्ष्मीपतिरेव सेव्यतां तत एव सर्वसंपष्ठाम- 
संभवादिति भावः । एवं चिन्तायामिदयादुत्तरत्रापि बोध्यम् । गजेन्द्रदेशिन्तो- 
पक्षमस तादशोपाध्यवच्छिन्नात्मनः सक्राश्चादेव टशटवादिदाञ्चयः । भाखापं 
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“स्यादाभाषणमालापः इदयमरात्संभाषणसिदयर्थः । स्मररिपोर्मदनान्तकसय श्रीरङ्क- 

रसेवे््थः । गाथा व्याघ्ादिग्रयितकथेदर्थः । आलाप्यतामिति छेदः । निरगे- 
ठेति । निर्गतम्मलमिव (तद्िष्कम्मोऽगेलं न नाः इलयमराद्धाररोधककाष्टविरोष- 
मिव क्षयोपायःभावासरतिसेधकं यच्च तच त्सु खं चेति तस्मिन्नद्रेततह्यात्मेक्ययुख 
इदयर्थः । एतेन विषयसुखब्युदासः सूचितः । अत्र स्मररिपुपदेन वक्तुरमेदभक्ततं 
व्यज्यते । अत एवोक्तं मदीयायामद्वेतसुधायाम्-- कृष्णं पद्यन्तु मां केचित्के 
चिद्रा नीललोहितम् । रलुखपवदेतेन कूटस्थस्य न मे क्षतिः ॥* इति । कृष्ण- 

भक्तिचन्द्रिकायामपि-उभयोरेका प्रतिः प्रययमेदाच भिन्नवद्धावि । कर- 
यति कश्चिन्मूढो हदरिदरमेदं विना शाच्रम् ॥* इति । एवं चेद जाग्रदादि विक्षेपे 
राजरिपुरमणीनां सेवनचिन्तनभाषणेरनुक्रमात्सु्यादिख्ये च बृथायुःक्षयेण पुर- 
षाथाभावो योलयते । तथा चरणचतुष्टयेऽ्थाथ्यादिजिज्ञासुज्ञानिकतेकाश्चतुर्विधा 

भक्तयो ध्वन्यन्ते । अत्र परिकरपरिकराङ्करकान्यलिन्नान्यलकाराः ॥ 

अथ चरमचरणसूचनसंजातस्मरणात्साधृन्संवणयति- 

भवमग्रीष्मप्रोढातपनिवहसंतक्तवपुषो 
वलखादुन्मूट्य द्राङ्िगडमविवेकव्यतिकरम् । 

विश्यद्धऽस्मिन्नात्माम्रतसरसि नेराश्यशिशिरे 
विगाहन्ते दूरीङतकल्दुषमायीः करटिनः ॥ १४ ॥ 

भवेति । भवः संसारः स एव म्रीष्मातपनिवहो प्रीष्म्तकालिकालोकनिकर- 
सेन सम्यक् न तु यत्किचित्तप्तं संतप्त वपुः शरीरं येषां ते तथा । एतेन विरा- 
गसामम्रीपौष्कस्यं व्यज्यते । अत एव । बलादिति । द्राक् द्राक्षं सपदि इतेः 
इलयमराच्छीघ्रमेव न तु विलम्बेन । तेन परमविरागः सूचितः । बखत् “नासि 
योगसं बलम्? इति वचनादयोगाभ्यासरूपसामथ्याद्धेतोरियर्थः । श्रवणादिसाम- 
येन वा । अविवेकेति । अविवेकस्याविचारस्य व्यतिकर आधिक्यं येन तं 
मूलानज्ञानलक्षणमिलयर्थः । निगडं लोदश्यङ्कलविरोषम् । उन्मूल्य भङ्क्वे- 
दर्थः । एतेनाप्रतिबद्धादवे तन्रह्मात्मेक्यसाक्चात्कारपयन्तं विचारपरिपाकः सूचितः 
ततः विद्युद्धेऽबि्यादिदरयमलद्युन्ये पक्षे निष्पङ्क । नेराश्येति । “सोऽश्रुते सवान्का- 
मान्सदः ईति श्रुतेब्रेह्यवियया निखिलानन्दनाडीभूतब्रह्मानन्दाम्भोधिमम्रताना- 
स्तरीयकल्रविष्वस्ताखिलाविषयनन्दावाप्यमिलाषकलानिरारल्रन्ञीतल इयर्थः । 
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एतेन जीवन्मुक्तिः सूचिता । एतादये च । अस्िन्निदयापरोक्षे । आत्मेति । 
आत्माभिन्नं यदमृतं श्रेयो निःभ्रेयसामृतम्" श्यमरातकैवल्यं तदेव सरः कासा- 
रसस्िननिदयर्थः । आयाः पूज्याः । ब्रह्मज्ञा इयर्थः । कररिनो गजेन्द्राः । दूरीकृ- 

तेति । दूरीकृतं निरस्तं कद्ुषं संचितक्रियमाणकर्मजातं पक्षे पङ्कजातं च यथा 

खात्तयेदर्थः । विगाहन्ते प्रविशन्ति खेरं विहन्तीति योजना । अत्र ॒रूपक- 
काव्यलिन्गेऽलंकारो ॥ 

यद्येवमात्मविदेकसाध्या मुक्तिस्त्िं कथं शाल्ने (अक्षय्यं ह वे चातुमास्यया- 
जिनः सुकृतं भवतिः इदयादिनािहोत्रादिकर्मणामेव सुक्तिप्ाधनलमसुक्त, कथं वा 
नासि सरांख्यसम ज्ञानम् इदयादिना सांसख्यादिशाघ्राणामपि ज्ञानसाधनलम- 

भिहित, कथं वा “सितासिते सरिते यत्र संगते तच्रा्कतासो दिवमुत्पतन्ति" इलया- 
दिना प्रयागस्लानस्यापि तत्साघनता प्रतिपादितेति चेद्राढम् । अक्षय्यश्चब्देन 
यत्किचिदापेक्षिकराक्षयलरसेव रवा दह्यते अदृढा यज्ञरूपाः इयादिसोपपत्तिकश्रुय- 
नतरविरोधात्तच्छरुतिपूव।परतात्प्यपयालो चनाच विवक्षितं वाच्यम् । एवं सांख्य- 
शब्देन 'यत्सां रपरः प्राप्यते स्थानम् इदयादिश्रीमद्धगवद्रीतावाक्यस्थभाष्यरीदया- 
देतात्मसाक्ात्कारस्यैव तत्त्वं वक्तव्यम् । सितासितश्रुतिस्वु कण्छत एव सखम 
वक्तीति नैव चोदनाविषयः । तस्मादेताटशाभिप्रायानभिज्ञतेन ये तत्र प्रवृत्तास्ते 
भ्रान्ता एवेति खचेत एव प्रतिबोधयवि- 

बन्धोन्मुक्तये खद मखमुखान्कुर्वते कर्मपारा- 
नन्तः रान्द्ये मुनिशतमतानल्पचिन्तां भजन्ते । 

तीथं मजञन्त्यद्युभजर्घेः पारमारोदुकामाः 
सर्व प्रामादिकमिह भवश्रान्तिभाजां नराणाम् ॥ १५॥ 

बन्धोन्मुक्त्यै इति । मखो यज्ञो मुखमिव मुख्यो येषु तानिलयर्थैः । एताट- 
शान् । कर्मेति । कमाण्येव बन्धकलात्पाशास्तानिदर्थः । न हि बन्धकेः परै 
बन्धोनमुक्तिः खप्रेऽपि संभाव्यते । एवमग्रेऽपि । अन्तरिति । चित्तशान्यर्थ- 
मिदयर्थः । सुनीति । मुनीनां जेमिन्यादिमहर्षीणां यानि रातानि तेषां मतानि 
सिद्धान्तजातानि तेषां यानल्पा विपुखा “न वु श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंघीयताम्ः इति 
श्रीमद्धाष्यकारचरणान्जवचनायच्छिचिदेतारश्ी या चिन्ता तामिदयर्थः। अद्यु 

मेवि । दुःखान्धेरियर्थः । पारं पररतीरम् । आरोढुकामा आरोदमधिगन्तु 
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कामोऽभिकाषो येषां ते तथा । अचर सर्वत्र जना इद्यध्याहारो बोध्यः । अवदि 
तु स्पष्टमेव । विचित्रालंकारः । तदुक्तम्-- "विचित्रं तस्रयलेद्धिपरीतफलेच्छया । 
नमन्ति सन्तच्रखोक्यादपि लन्धुं समुन्नतिम् ॥` इति ॥ 

अथ पुनः संजातानुतापः किमनया चान्तचयाविचारणया ममेखयतः श्री विष्णु- 
चिन्तनमेव सततं ममास्त्ियभिलषपति- 

प्रथमं चुग्बितचरणा जङ्गगजानूरुनाभिचक्राणि । 
आलिङ् भावना मे खेटतु षिष्णोमुखानरोभायाम् ॥ ९६ ॥ 

प्रथममिति । मे भावना चिन्तव्रत्तिः । प्रथमं पूरम् । चुःम्बतेति। चुम्बितो 
चरणां यया सा तथा । विष्णोरिलया्थ॑कम् । एतेन “संचिन्तयेद्धगवतश्वरणारवि- 

न्दम्” इ्यादिभ्रीमद्धागवतोक्ता भगवच्यानसरणिश्वरणाग्जमारभ्येवेति योतितम् । 
ततः ! जद्ेति । जङ्घे च जानुनी चोरू च नाभिचक्रं चेति तथा । नाभिहदया- 
नीति पारस्तु सरक एव । अनच् द्न्दरश्च प्राणितूयेसेनाङ्गानाम्' इति सूत्रेणेकवद्धावे 
प्राप्तेऽपि तदकरणं प्रकृतेऽ्दरैतब्रह्ममात्ररूपत्वेन प्राणित्वाभावारायादेवेति बोध्यम् ! 
तान्यालिङ्गय विष्णो मुश्वाव्जशोभायां खेकत्विति संबन्धः । एतेन प्रागुपमुक्तख- 
कान्तालिङ्गनचुम्बनखेलनस्मृतिप्रशान्व्युपायत्वमत्र व्यज्यते । भावनाया अपि 
ल्रीतास्क्रते तत्समुचितमेव चुम्बनादीति सूच्यते 1 एवं चेह समासोक्तिरठकारः ॥ 

एवं कतेऽप्यभिलषे हृदि निरुक्तकामवासनादिवशाज्सरिति भगवन्मूलयप्रति- 
भासेन खिन्नमिवात्मानं ब्रह्मावबोधसंस्कारेण तादशं त प्रथक्.वेनानुसंधाय खयं 
र्त्र: सखन्सान्त्रयन्निव भगवत्स्मरतिमादास्म्यातिरायं व्यनक्ति-- 

तरणोपायमपदयन्नपि मामक जीव ताम्यसि कुतस्त्वम् । 
चेतःसरणावस्यां किं नागन्ता कदापि नन्द सुतः ॥ १७ ॥ 

तरणोपायमिति । ताम्यसि । संतप्तो भवसीदयर्थः । चेनःसरणो चित्तपदध- 
त्याम् । तेन तदागमनयोग्यत्वं ध्वन्यते । रूपककान्यलिङ्गेऽलकारो । अन्यत्तु 
सरलमेव ॥ 

एवं विषयसंस्काराणामपि भगवद्यान प्रतिबन्धकत्वेऽनुभूतेऽथ सर्वेषामिष्टविष- 
याणां संपदेकमृलकत्वेन तदभावमेवाशास्ते- 

धियोमेमा सन्तु क्षणमपि च माद्यद्रजघरा- 
मदुशराग्यङ्कज्ञावलिमधुर्कारखभगा । 

भा ० १ 
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निमस्नानां यास दविणरसपयाकुखटरां 
सपयीसोकर्यं हरिचरणयोरस्तमयते ॥ १८ ॥ 

धिय इति । ताः धियः संपदो मे क्षणमपि च मा सन्त्विति संबन्धः। एते 
नात्मनोऽतिविरक्तत्वं ध्वन्यते । यत्किचित्संपत्तीनां दुःखहेतुत्वेनानाशास्यत्वेऽपि 
महतीनां तासां सुखहेदुत्वमेव स्यादिदयारह््य ता विशिनष्टि मादयदिलयादि 
पूवाधेशेषेण । मायन्तश्च ते गजाश्च तेषां या घटा करिणां घटना घटाः इदयम- 
रात्प्किसतस्ामिलयादि सरलमेव । तत्र हेत्वाशङ्कां दमयं स्तच्छन्दापेश्षितं पूरयति 
निमन्नानामिदयादुत्तरार्धेन । यासु निमप्नानामत एव द्रविणरसपयाकुलटशां धनखु- 
खाखादव्याकुलविवेकानामिदर्थः । विपरीतं वा हेतुहेतुमद्भावः । तेन जनका- 
दीनां राज्यानुपपत्तिः प्रत्युक्ता । तेषां त्ानिमम्रताद्धित्तखखाटप्तविवेकत्वाच । 
एतादयां पुंखां हरिचरणयोः । सपर्यति । “पूजा सपयापचितिःः इदयमरात्सपयां 
पूजा तस्याः सोकं सकराया भावः सोकं सुसंपायत्वमिदयर्थः । अस्तमयतेऽस्तं 
प्राप्रोति । दुष्करत्वमेव संपद्यत इव्याशयः । तत्र हेतुगर्भ विशेषणे तु व्याख्याते 
एव । तस्मादुक्तलक्षम्यभावाभिलाषस्तावद्युक्त एवेति भावः । इद कान्यलिद्गादिरे- 
वालकारः ॥ 

अथ गङ्गाप्यसि सकलमुक्तिग्रतिबन्धध्वंनकरी तत्तीरवासिनस्तवेति पुनः 
खचेतः साक्षेपं सान्त्वयति- 

किं निःशङ्कं रोषे रोषे वयसस्त्वमागतो श्त्युः । 
अथवा सुख रायीथा निकटे जागरतिं जाह्बी जननी ॥ १९॥ 

किं निःदाङ्कसिति । रे चेतः, त्वं वयस आयुषः शोषे । किंचिदंशेऽवरिषट 
सतीर्थः । यद्वा । आयुषोऽतीन्दियत्वाद्यःशब्देन वाधक्यमेव ग्राह्यम् । तथा च 
तेन तदल्पतानुमानमेव । निःशङ्कं किं रोषे विषयरायनीये निद्रासीद्यन्वयः । 
तस्मादितःपरं दततरमेव सावधानेन भाव्यमिति भवः । तत्र हेतुः (आगतः इति 
पूवाधशेषेण । ततोऽकस्माद्वङ्गं स्त्वा निरक्ताक्षेपमेव प्रतिक्षिपति अथवेदयायुत्त- 
रार्धेन । शयीयास्त्वं पूर्यवद्धमोनुखद्धविषयश्स्यायामेव शयनं कुर्विंलर्थः 1 तत्र 
हेतुर्निकट इत्यादिशेषेण । तस्मात्पैव ॒त्वदुद्धारं करिष्ययेवातः किं तवायासेरि- 
त्याशयः । अत्राक्षेपालंकारः । तदुक्तम्--“आक्षेपः खयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचा- 
रणात् । चन्द्र संदशयात्मानमथवास्ि प्रियामुखम् ॥ इति ॥ 
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ततो जीवननिवाहार्थमप्यु्योगवासनां प्रयाच्- 
संपादयामि किमदं घावं धाव धरातले यदयम् । 
अस्ति मम शिरसि सततं नन्द्कुमारः प्रभु; परमः ॥ २०॥ 

संपादयामीति । अदं धरातटे धावं धावं पुनःपुनर्धाौवनं विधाय किं संपाद्- 
यामि कि वाम्रेऽपि संपादयिष्यामि । सुखादेदेवमाघ्रायत्तत्वाब्य्थं एव तदर्थमायास 
याशयः । तर्हिं दैवस्यापि यलसपिक्षत्वात्कथं देदनिवाह इयत आह यदिदया- 
दिरेषेण । यद्यस्माद्धेतोः । अयं प्रयक्षः । एतेन सगुणसाक्षाकारः सूचितः । सत- 
तमिलयादिपद चतुष्टयेन क्रमात्खस्य कालान्तरचिन्तादान्तिः श्रीकृणस तु भक्तब- 
-धुत्वसामथ्य॑परब्रह्मत्वानि च योखन्ते ¦ “संतापयामि किमदं धावं धावं धरातखे 
हदयम्” इति पाठेऽप्ययमेवार्थः फलति । अच्रापि काव्यटिङ्गादिरेवालकारः ॥ 

अथ कदाचिष्पूर्वसंस्कारतस्तरण्यासक्त मनः सोपालम्भं प्रतिबोधयति-- 

रे रे मनो मम मनोभवरासनस्य 
पाद्ाम्बुजद्वयमनारतमामनन्तम् । 

किं मां निपातयसि संखतिगतमध्ये 
नेतावता तव गसिष्यति पुत्रशोकः ॥ २९ ॥ 

रेरे मन इति । मम मन इति संबन्धः। त्वम् । मनोभवेति साभिप्रायम् । 
मनसिजहन्तुः शिवस्ययर्थः । पादेति । चरणाव्जयुगम् । अनारतं सततम् । 
आमनन्तं वेदतः स्मरन्तम् । एतादृशे माम् । तद्दैरात् । संखतीति । भवङकुदर 
इयर्थः । किं निपातयसीद्यन्वयः । वेरञ्चज्छर्थमिति चेत्तत्राह । नेति । एता- 
वता पुत्ररोकः खयुतीभूतकामदादप्रयुक्तखेद इयर्थः । नेव गमिष्यतीति 
योजना । तस्मात्कान्तासक्तिस्याज्येवेति तत्वम् । उक्त एवालंकारः ॥ 

एवमेकरविंशश्टोकान्तं शान्तरसव्यन्ननेन चतुथं पुरुषाथं समुपदिष्टे सति वक्त- 
व्यांशस्यानवशिष्टत्वात् “मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शाल्नाणि प्रथन्ते 
इति महाभाष्यस्यतेः समाप्तावपि मद्गलमथभ्युदयकामस्यावद्यकमिति धिया श्रीम- 
दारामायणाभिधादिकान्यकथेकदेराकथनात्मकत्वेन वस्तुनिरदेरलक्षण मङ्गरमाच- 
रन्प्रकृतम्रन्येऽपि विनेयानुिशित्सया संग्रथयति मरकतेदयादित्रिभिः । तच्ा- 
प्यरण्यकाण्डकथेकांशसूचनं द्वाभ्याम् । तृतीयेन तु सुन्दरकाण्डस्येव तलेवि 
मोध्यम्- 
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मरकतमणिमेदिनीधरो वा 
तरुणतरस्तरुरेष वा तमालः । 

रघुपतिमवटोक्य तज दूरा- 
टषिनिकरेरिति संशयः प्रपेदे ॥ २२॥ 

मरकतेति । दूरादषिनिकरमुनिसंधः । रघुपतिं श्रीरामम् । अवलोक्य । 
अयं दरप्रलक्षः । एतेन संरायसामग्री सूच्यते 1 मरकतेति । “गारुत्मतं मर- 
कतमद्मगभा हरिन्मणिः इलयमरान्मरकतमणयो हरिद्रलानि तन्मयश्वासीो 
मेदिनीधरः पर्वतश्चेति तथा । एतेन भगवतो रघुनाथस्य श्य॑निषेधमुखेनाद 
नवोटेव पतिं श्रुतिः । तं नामविलसच्छम्पं रामनीरदभाश्रये ॥' इलयादिषु नील- 
व्णैस्येव वर्भितत्वेऽपि भगवदयास्तदा तदनुगामिन्याः सीतायास्तप्तकराञ्चनसमतनु- 
कान्तिसंष्क्तत्वं व्यज्यते । नीटलपीतद्रव्यसंपके हि लोके हरिद्रणसय प्रसिद्ध 
त्वात् । ततः किंचिचाच्चत्यं तव्रारक्ष्यो्रक्षान्तरमाहुः । वेति । अथवा । एष 
पुरोवर्ती तरुणतरोऽतिनूतनपट्टवाब्यः । एतादश स्तमाल एतन्नामकः कथित्ता- 
पिच्छत्वेन कोशादो प्रसिद्धो द्रक्षविशचेष इव्यर्थः । एतादचस्तरुशर्षोऽस्ति किमिति 
संशयः संदेदो दिकोरिको बोधः म्रपेदे प्राप्त इदयन्वयः । तन्न यदा सीताकान्ति- 
सेपकंस्तदा्यकोरि्थदा तदभावः पाणिचाञ्चव्यं च तदान्दयकोटिरिति तत्वम् । 
अच्र संदेदालकारः ॥ 

तरणितनया किं स्यादेषा न तोयमयी हिसा 
मरकतमणिञ्योत्छा वा स्यान्न सा मधुरा कुतः । 

इति रघुपतेः कायच्छाया विरोकनकोतुकै- 
वैनवसतिभिः कैः केरादौ न संदिदिहे जनेः ॥ २३॥ 

तरणीति । वनेवि । वननिवासिभिः । कैः कैजनैः । रघुपतेः श्रीरामख्य । 
कायेति 1 छाया सुय॑प्रिया कान्तिः इयमराच्छरीरकान्तीक्षणकुतूदटेः सद्धिरि- 
दयैः । आदौ प्रथमम् । एषा पुरोवर्तिनी । तरणीति । तरणिः सूयस्तसय तनयां 
कन्या यमुना स्याक्तिम् । नील्व्णैत्वात्तत्न काडलिन्दीत्वसंभवेऽपि तोयमयत्वाभावा- 
नेदमिदयाहुनेदयादिना । दिरदेतौ । यस्मात्सा यमुना तोयमयी । इयं तु न तथेति 
हेतोः प्रागुक्तकल्पना न नेव संभवतीति संबन्धः । एवमेव कल्पनान्तरं कृत्वापिं 
निराचक्रुरियाद-मरकतेद्यादिद्धितीयपादेन । “ज्योत््ा सचन्द्रनक्षत्ररात्रौ चन्द्रा 
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तपेऽपि चः इति विश्वान्मरकतमणिङृता दरिद्रलनिमिता ज्योत्लञा सचन्द्रनक्षच्र- 

रात्निसत्सदश्ची । श्रीरामकान्तेः सी ताकानितिसंप्रक्तत्वेन दरिद्र्णत्वेऽपि तव्राकारश- 
नेत्यसय जलदाविव प्रतिफलनाद्रा्िसाधम्यण तथा सू्यख प्रतिफलनात्तन्ीटिमा- 
दिना सचन्द्रस्वेन तथा तदल्कारहीरप्रतिबिम्वनात्सनक्षत्रत्वेन काचिद्िचिघ्ा 
दीपतिरिति भ्रान्तिः खघटवेति भावः । अत्र श्रीरामक्रन्तौ तु चकोराणां चन्द्र 
छान्ताविव तेषां माघुयाखादे जायमाने पुनर्निंरुकतकल्पनामपि प्रयाचदख्युरिलयादह 
नेदादिना । नोक्तक्रान्तिकल्पना नैव संभवति । तत्र हेतुः । सा निरुक्तमरकत- 
कन्तिः । कुत इयाक्षेपे । कस्मान्मधुरा । न कुतोऽपि तयेदयर्थः । इति न संदि- 
दिहे) अपितु सव॑रपि संदिदिह एवेति योजना । एवं च द्रभ्यामपि पाभ्यां 

तत्कान्तावलो किकत्वं ध्वन्यते । अत्र सहेतुकसंदेदालंकारः ॥ 

चपा जलदय्युता खता वा 
तरमुख्यादिति संराये निम्र: । 

गरुनिःभ्वसितेः कपिर्मनीषी 
निरुणेषीद् थ तां वियोगिनीति ॥ २४ ॥ 

चपलेति । इयं जलदच्युता मेघात्पतिता चपला विद्युदेव । यदा तरमु्या- 
त्कत्पद्माष्युता कता कल्पवद्टी वास्तीति संशये निमप्नः कपिदनुमान्मनीषी 
विद्रानत एव अथ निरुक्त संशयोत्तरं तां सीतां वियोगिनी विरहिणी इति गुरुनिः- 
श्चतितेरयोकवनिकायां दीघनिःश्वासेरिङ्गर्निरणेषीन्निर्णी तवानिति योजना । अत्रापि 
ससंदेदोत्तरपरिकरश्च । अत्र कविर्मनीषिः इद्यपि केचित्पटन्यथाप्युक्तनि्णय- 
सामग्या मनीषिपदेनैव संपन्नत्वात्संशयस तु तद्रोरत्वादिनेव सिद्धेः कवितमनर्थ- 
कृमेवेति ध्येयम् । निर्णयालकारः ॥ 

अथास्य मन्थ प्रचारप्रतिबन्धकानि नीचगरृदसंपत्तिविप्रगरह विपत्तिः साधुक्षि- 

प्रमतिरसाध्वायुव्रद्धिनततिश्वेति चत्वार्येवातः सांप्रतिकत्वेन तस्योजकमीश्वरमेव 
कविरपालभते- 

भूतिर्नीचग्रहेषु विप्रसदने दारिग्यकोखादलो 
नाशो हन्त सतामसत्पथज्ञुषामायुः शतानां शतम् । 

दुनीति तव वीक्ष्य कोपद्दनज्वाखाजरालोऽपि स- 
( ज ® ( 

न्क कवं जगदीश यत्पुनरहं दीनो भवानीश्वरः ॥ २५॥ 
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भूतिरिति । नीचग्रेषु म्लेच्छयधमतमसद्मखिलय्थः । भूतिरेधर्यसंपत्तिः । 
तथा विप्रसदने ब्राह्मणानां ग्रहे दारि्यकोखहलो दारि्ेणान्नाच्छादनादेरपि शन्य- 
त्वेन यः कोलाहलो बालानां ` रोदनादिकलकलरब्द इयर्थः । 'कोलाहखः कल- 
कलः' इयमरः ! हन्तेति खेदे । सतां साधुनां नाशः शीघ्रमेव गल्युः । अल्पा- 
युष्टुमिति यावत् । एवमसत्पथजुषां कुमागगामिनाम् । शतानां शातम् । असंख्या- 
तमिदयर्थः । अतिशयोक्तिरियम् । यद्वा समानाम् इदयेव पाठः । तथा च 
'दायनोऽघ्नी शरत्समाः इत्यमराद्रषाणामिययर्थः । शतं “शतायु पुरुषः" इति 
रुतेस्तेषां पूरायुष्टूमिति यावत् 1 हे जगदीश परमेश्वर, एवं विश्वनियन्तुस्तव 
दुर्नीतिं वीक्ष्यादमर् । कोपेति । कोधानल्ञ्वालाजराखेऽपि सहं किं दुर्वे । न 
किमपि करोमीदयर्थः । कुत इति चेत्तत्राद-यदिद्यादिरोषेण । यद्यस्मात्कारणा- 
ददं दीनोऽस्मि। भवान्पुनरीश्वरोऽतिसमथां ऽसीति संबन्धः । तस्मात्वयेदं चतुश्टयं 

नेव विधेयं तथा च मद्रन्थप्रथावर्यमेव भविष्यतीति भावः । अव्र जगदीरशेश्वर- 
पद्भ्यां द्विरुक्तिस्तु वक्तुः कवेरतिरभसपारवद्येनानवधानादेवेति ध्येयम् । एवं 
नचात्र नीतिवीरो रसः । काव्यलिङ्गादिरेवालकारः ॥ 

नु त्वं किमियेवमीश्वरमाक्षिपसि तत्तजीवादश्नुसारत एव तस्य फल्दत्वा- 
ततथा च यदि त्वत्कान्यस्याप्रसिद्धिरेव स्याचक्किं ततः सन्येव मानुषकविष्वपि 

काठिदासादीनां रघुवशादीनि कान्यानि ततस्तेरेव तदधिकारिणां कान्तोपदश- 

रीद्या धमादिपुमर्थतत्साधनध्वननं च भूयादिति चेत्तत्राह-आमूलादिवयादिसप्त- 
भिरासमापि । 

आ मृखाद्रल्लसानोर्मटयवलयितादा च कूखात्पयोधे 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्क वदन्तु । 

मद्वीकामध्यनियेन्मसृणरसदारीमाधुरीभाञ्यभाजां 
वाचामाचायेतायाः पदमयुभवितं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः २६ 

आमृखादिति । रलसानोमेरो; । रलसानुः सुरालयः” इयमरः । मूलादा । 
मयादा्थकोऽयमाङ। मेरमूठ मयादीकृदेदयर्थः। तथा मल्येति। मटयाचल्वेशिता- 
दियर्थः। एतादशात्योधेः क्षीराग्धेः कूखत्तीरात् आ । तीरं मयादीकृयति यावत् । 
एवं च सेतुसुरालयमध्यदेश इति फलितम् । कान्येति। काव्यरचनचतुरा इयर्थः । 

दक्षे तु चतुरपेश्चरपटवः' इदयमरः। वद्न्त्विति पदमितिशब्दाध्याहारेण कोऽसि 
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धन्यो मदन्य इति वद्न्त्विति योजना । म॒द्धीकेति । “मृद्धीका गोस्तनी द्राक्षा 
इत्यमरः । तस्या अपि मध्यस्तस्मादपि निर्यस्तत्परिपाकात्खयमेवाविभवन् । न तु 
निष्करारितः । अत ए यो मदधणरसो माधुयाीधिक्येन कोमलरसस्तस्यापि या 
सरी सृक्ष्मः प्रवादस्तसखय या माधुरी तस्या यद्धाग्यमेश्वयं तद्धजन्ति सेवन्ते ता- 
स्तथा । एताददीनां वाचां काव्यवाणीनाम्। आचाय॑ताया गुरुतायाः पदं स्थानम् । 
अनुभवितुं विशदयेव (१) तथा चाहमेवोक्तपदानुभवनधन्य इति ध्वन्यते । तस्मात्के 
मदमे काल्िदासादय इदयाशयः । एवं च युक्तेवोक्तश्वरप्रा्थनेति रदसम् । अत्र 
कवित्ववीर एव रसः । रूपक टप्तोपमा चालंकारः ॥ 

एवं तदि भवद्धाच्यपि केचिदेव किमिति सादराः, कुतो वा न-सर्वेऽपीदयाक्षिते, 
किमेतावता क्षतं प्रत्युत यावन्मनुष्येषु पञ्युतदतित्वयोर्निणोयकं श्रवणद्वारा मत्काव्य- 
मेव संपन्नम् , तदन्यतरनिणयसंदेदस्तु सदवासेनेव पराकरणीय इलयाशयेनोत्तरयति- 

गिरां देवी बीणागुणरणनहीनादरकसा 
यदीयानां वाचाममतमयमाचामति रसम् । 

वचस्तस्याकण्यं श्रवणसुभगं पण्डितपते- 
रधुन्वन्मूधानं चृपश्युरथवायं पशुपतिः ॥ २७ ॥ 

गिरां देवीति । वागयिष्रत्री भगवती । सरसखलयपीयर्थः । एतेन निशपम- 
दाक्तिमत्वं खस्य सूच्यते । वीणेति । वीणायाः कच्छप्यभिधाया वटक्या ये गणा- 
स्तदयभिधानि सृक्ष्मसूत्राणि तेषां यद्रणनं वादनं तच्र हीनादर आसक्तिद्यून्यः करो 
हस्तो यस्याः सा तथा । एताद श्री सतीदयर्थः । एकक्षणावच्छेदेन हि ज्ञानकर्मच्ि- 
याभ्यां केवलाभ्यां वा तच केनचित्कुशेन तत्तत्साध्ये साध्यमानेऽप्यन्यतरस्य 
हीनतावदयंभाव एव । एवं च प्रकृते वक्ष्यमाणकान्याकणनतस्तद्रसाखादने करसं- 
चारणेन वीणावादने किंचिष्यूनतापत्तिः । अतः संपूणैतया तदाखादनार्थ लन्ध- 
चेतस्त्वेन तस्याः करस्य खयमेव तव्रानादरः संपन्न इति ध्वन्यते । तेन प्रकृतका- 
न्यसयारौकिकत्वं योयते । यदीयानां यत्संबन्धिनीनां वाचां प्रकरृतादिकाग्यवाणी- 
नाम् । अग्रतमयं पीयूषरूपं रसं श्ङ्गारादिरसम् । आचामलयाखादयतीति संबन्धः। 
तस्य पण्डितप्रतेः । एतेन खस्य सकलदाख्रपाटवमपि दयोतितम् । वचः काव्य- 
वाक्यं न तु तकव्याकरणादि कर्णककंशवाक्यम् । तत्र फलविद्येषसत्त्वेऽपि सदयः 
श्रवणादिसंतोषाजनकत्वात् । आक्यं श्रुता । यो मूधानम् । मदारम्यतममिद्- 
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मिति संतोषेण सिरःकम्पनं हि खोके तत्स्चकचेष्टात्वेन सुप्रतिद्धमेव । तदभावा- 
दधुन्वन्नकम्पयन्भवति ख तृपडुरेव । नराकारः पश्चुरेवेह बोध्य इयर्थः । ननु सुभा- 

षितश्रवणतो जीवन्मुक्तानामपि परितोषाभवस्य समुद्रे ब्रृष्टया जलबरृच्यभावस्येव 
लोकादाववखोकितत्वात्कथमेतादशस्य भवता पशुत्वमेवाध्यवसीयत इदयाशङ्ख, न 
मयेवं निर्णीयते किंतु संदिह्यत एवेति कोय्यन्तरकथनतो व्यनक्ति--अथवेदा- 
दिश्ेषेण 1 अयं परथिन्यादयष्टमूर्तिरूपत्वेन प्रयक्षः पञ्चुपतिः श्रीराषूर एव स इति 
योजना । तथा चाग्नायते--ब्रह्मविद्र्येव भवतिः इति । उक्तं चान्यत्रापि सखभा- 
षिताद्यनानन्दिनः पञ्युतादि-सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लील्या। यख 
नो द्रवते चित्तं स वे मुक्तोऽथवा पञ्चः ॥° इति ) यथाश्चुते तु प्रकृतकवेः स्वै- 
ज्ञत्वाभावास्रलयक्षविषयवाचीदंराब्दप्रयोगानापत्तिः । एवं श्रवणेति वचो विरोषणस्य 
पूवार्धन सहाधिकद्धिरुक्दयापत्तिरपि । प्रकरृतकवेगंङ्गाप्रसादप्रसिद्धः पञ्चपतिख- 
रूपष्रथिन्यादयष्टमूर्तिप्रमासंमवेन तद्विषयकप्रयक्षवाचीदंपदप्रयोगादोषात्सरखती- 
सान्निष्यभावेऽपि तस्याः सर्वज्ञत्वेन खकाव्यरसं सा मनसेवाखादय तीलयवयव- 
कव्यं तथा चात्रार्थकसाद्भण्येऽपि श्रुविकटुप्रविशाव्द्कदोषसत््वेनाश्नाव्यत्वव्युद- 
सनोपयिकतयेवोक्तविरोषणसार्थकत्वात्पराकायैति दिक् । अत्राप्युक्त एव रसः । 
अतिरायोक्तिः संदेटः कान्यलिङ्ग परिकरः परिकराङ्करो छप्ोपमादिश्वाङंकारः ॥ 

भवत्वेवं यस्त्वद्राग्रसमनाखादयति तस्य पयुत्वादिकत्पनमथापि यस्तु तद्रसं 
ज्ञात्वापि मत्सरवशादेव शिरःकम्पादिकायिकादिव्यापरिनंव तां सखत्रेऽ्पि बहु 
मन्यते तख किं वन्यकोटा निन्यकोरौ वा त्वया निवेशः क्रियत इति चेन्न, 
उपेक्षाख्यत्रतीयकोटावेव मम तन्निवेराखय विवक्षितत्वादियभिसंधाय कवित्द- 

वीररसाविष्टचेतस्तया कविस्तावन्मूर्तिमतीम् 'निदूषणां गुणवतीं सरसां सुवणा 
सलकरर्तिं ध्वनिमर्तीं ज्युभलक्षणां च । सद्ृत्तिरीतिगख्दुमज्ञपदामुदारां शगङ्गारभावल- 
हितां गतबालभावाम् ॥ हयेव भूरि कठिनां वदने प्रसन्नामन्यत्र चारुमखणां दशि 
छृष्णसाराम् । मयाद्यातिविनतां विशदाशयाव्यां साध्वीमुपेति सुकृती तर्णं च 
वाणीम् ॥` इव्यादि मदुक्तप्रकारेणाग्रतः स्थितामिव प्रकृतमत्सरिकृतानादरखिन्ना- 

मिव च खवाचं प्रकल्प्य तां सान्लयति- 

मद्धाणि मा कुर विषादमनादरेण 
मात्सयेमभ्नमनसां सदसा खलानाम् । 
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काव्यारविन्दमकरन्दमधुबताना- 
मास्येचु धास्यसितमां कति नो विखासान् ॥ २८॥ 

मद्धाणीति । टे मद्वाणि मदीयमारति। त्वम् । मात्सर्येति । असूयापरनामा 
परोत्कषौसदनजन्मा तस्प्रातिकूत्य प्रवीणो मनोविकारो मत्परः । तच सूर्योत्करषा- 
सहटनजन्मनि दिवामीतनिलीनत्वादावतिव्याप्तिरिति तदादिप्रवीणान्तम् । तच्रापि 

रिश्चुपाटक्तेकश्रीकृष्णनिन्दास्पे वाग्व्यापारेऽपिप्रसद्ग इति मनोविकार इति । 

तस्य भावो मात्सर्यम् । तवर मं न तु गतम् । तेन पङ्ादो मप्नवत्तख दुरुदधरत्वं 
ध्वन्यते । एतादश मनो येषां तथा तेषामिल्थः । एतेन तत्रोपेकषैकप्रतीका्यतवं 
व्यज्यते । एतादशां खलानाम् । पिद्युनानामिदर्थः । अनादरेण कर्वरि षष्ठी ।सा 
तत्कतृकतिरस्कारेणेर्थः । सदसा खीखाभाव्याद्राभयेनेति यावत् । विषादं 
खेदम् । मा कुर मेव भजखेति योजना । अहो कथं मया न खेदः कार्यः, 
प्रागुक्तसकलगुणदराटिन्या अपि मे पामरैरप्येतेस्िरस्कारः केवलं कमप्यपराध 
विनेव कृष्णाया इव कोरधेः क्रियत इयत भाद-काव्येयादयुत्तरार्धन । काव्यानि 
श्रीमदहारामायणादीन्येव । भरविन्दानि पद्यानि । तेन तेषां प्रसन्नत्सरसत्वखरदु- 
लत्वादीनि योयन्ते । तेषां यो मकरन्दः पुष्परस इव. शद्वारादिरसस्तत्र ये 
मधुत्रता इव भ्रमरा इव संसक्तत्वतदाखाद्कत्वादिना मधुव्रताः सहदयास्तेषा- 

मिर्थः। अचर रसमधुव्रतपदाभ्यां शद्धारादावाखायतवतृप्तिजनकत्वादि सहृदयेपु 

तन्मात्रनिरतत्वादि च सूच्यते । तथा चेतादशां पुरुषधोरेयाणाम् । भायेषु 
मुखेषु । कति विलासान्नो धास्यसि । अपि तु बह्रनपि विलासान्धासयस्येवेय- 
न्वयः । अनच्र धासयसितमां कियतो विखासान्ः इवययपि केचित्पठन्ति तत्र काक्रा- 
श्रयणमेवोक्तार्थपोषा्थं दोष इति ध्येयम् । तस्मान्नैव भवत्या खेद्ः कायं इति 
तात्पयम् । अत्रोक्त एव रसः । समासोक्तिः कान्यलिद्धं छपोपमादिश्वालंकारः ॥ 

न केवलमसौ मत्काव्यश्रवणानानन्दी पञ्युरेव किंतु ततोऽपि नीच इति 
सूचयति- 

मधु द्राक्षा साक्षादसम्रतमथ वामाधरसुधा 
कदाचित्केषांचिन्न खट विदधीरन्नपि मुदम् । 

धरुवं ते जीवन्तो ऽप्यदृद सतका मन्दमतयो 
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ २९॥ 
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मधु द्राक्षेति । मधु माक्षिकमेव द्राक्षा । साहचयीन्मधुरदव्यस्येव प्रकृते 
सर्वस्य कविविवक्षितत्वा्च । सुर द्रव्यस्य तु क्रापि तथात्वेनानुक्तत्वास्व्युत दुग- 
न्धत्वादिना दूरतोऽप्यतितरपराकरणीयत्वादनन्तकोरिशाख्निच्दितत्वाच्च नात्र 
भ्रान्लापि प्रसङ्गः । तद्राक्षा मृद्धीकादिः प्रसिद्धैव । एतद्धयं बाबालसाधारणम् । 
अगरते तु तेषामश्रुतव्वेन कामाभावात् । साक्षास्प्रयक्षम् । तेन “अमृतं यज्ञशेषे 
स्यात्? इति विश्वोक्तगोणागरतव्याव्रृत्तिः । अम्रतं पीयूषम् । इदं तु बरेतरसाधा- 
रणम् । तेन विरोषालम्भार्थोऽयमथशब्द्ः । वामाधरसुधा । "वामं सव्ये प्रतीपे 
च द्रविणे चातिसुन्दरे इवि विश्वात्छीत्वविवक्षायां टापि कृते वामेति रूपम् । 
तेन परमसुन्दरीदयर्थः । तद्या याधरसुधा । अधराग्रतमिति यावत् । इद हि 
बालानां तस्प्रयोजक्राविभावाभावेनाविरदोषयत्, ब्रद्धानां तत्सत्वेऽपि तदुपोटलक- 
शक्तिविशोषदन्यत्वेन श्रद्धस्य तरुणी विषम्" इति वचनेन चाविषयत्वात्तरणक- 
विषयं ज्ञेयम् । अथवेति पदच्छेदे तु माशब्देन रक्ष्मीः । शिष्टं तु प्राग्वदेव । 

अत्राधरसुधेति पदे रूपकटुप्ोपमायरंकारविवक्षायामपि शछषादिवरात्सुधा- 

पदेन चूणापरस्थितिदोषस्त्वधरे ट्नताम्बूलभक्षणक्षणावच्छेदेन संबद्धा या सुधा 

चूर्णमिति राकपार्थिवादिसमासं तस्मिन्पक्षे समाश्रि यावत्छीगुणविरिष्टसखर- 
मण्याः कमलया वाधरसंपकेण चूर्णस्याप्यमृताधिक्मधुरिमासंपन्न इति %ङ्गाराति- 
रायष्वनेः समवमोषणीय इति तत्वम् । एवं च जीवन्मुक्तानां विष्णुसायुज्यं 

संपाद्य तस्राशचनकामनाव्यतिरेकस्यापि संभवायुक्तमेव तद्भहणम् । सर्वासामप्य- 
तिसुन्दरीणां तन्माच्रावधिलात् । एते पदाथाश्चत्रासेऽपि प्रयेकं वा । कदाचि- 
देयो कटे वा। न तु सर्वदा । तत्रापि केषांचिजीवन्मुक्ता्यधिक्ारिविरोषाणामेव । 
मुदं दषं ययपि न खट विदधीरन्नेव कुर्वीरज्निदर्थः । तथापि न क्षतिरिव्यार्थ- 
कम् । तत्र मधुद्राक्षे पित्तोपहतरसनस सर्वस्य, अग्रतवामाधरसुधे तु मिलिते 
चजीवन्मुक्तानामेव, केवल्वामाधरयुधा तु तादृदाव्रदधस्येवानादरविषय इति 
विभागो बोध्यः 1 अस्त्वेवम् , प्रकृते किमायातमिदयतस्तद्यनक्ति-धुव्रमिलयायुत्तरा- 
घन । अहहेति खेदे । ते मन्दमतयो जीवन्तोऽपि सतक धरुवं गता एव सन्तीति 
सेवन्धः । ते के ! येषां जगन्नाथभणितिजंगन्नाथकश्र्मणः पण्डितरायस्य मम 
भणितिः । काव्यात्मकशब्द्रचनेदयर्थः । आनन्दं न जनयतीति योजना । यथा 
जी वन्मुक्ततं जीवेषु परमोत्तमकोरिरेव जीवन्मरतत्वमपि चरमाधमकोरिरिलया- 
रायः । तस्मान्मत्काग्यानादरश्षीलास्तु पश्वादिभ्योऽप्यतिनिन्या एवेति भावः । 



रान्तविढासः । १६७ 

एवं चेतादयोत्तमोत्तमकाव्यप्रचारार्थमुक्तेश्वरोपालम्भः संभवदुक्तिक एवैति व्यज्य- 
ते । अच्रापि कवित्ववीर एव रसः । अतिरायोक्तिः प्रतीपं टुप्तोपमा काव्यलिङ्गं 
परिकरसतेमिरिल्वा क्षीरनीरवत्संकरधाठंकारः ॥ 

अथ कवित्ववीररसावेशदेव कंचित्खप्रतिस्पर्धिनं पुरःस्थितं मया व्दपेक्षया- 
प्यतिरमणीयतमं कान्यं क्रियत इति वदन्तमिव प्रकल्प्य तं प्रयाचश्- 

निमणे यदि मामिकोऽसि नितरामल्यन्तपाकद्रव- 
न्मद्धीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्धसणां गिरम् । 

काव्यं तिं सखे सुखेन कथय त्वे संमुखे मारां 
नो चेहृष्छृतमात्मना तमिव ख्ाान्ताद्हिमो छथाः ॥३०॥ 

निमाण इति । हे सखे । एतेन खस्य प्रतिमद्टेऽपि सोदार्दप्रकाशकत्वेनाति- 
प्रोटतवं व्यज्यते । त्वं यदि गिरां कान्यवाणीनां निमाणि रचने नितरामलयन्तम् 
न तु यक्किचित् । तत्रापि मार्मिकोऽसि तद्रचनचातुरीमर्मज्ञोऽसीदयर्थः । तर्हि 
मादशां संमुखे मत्समक्ष पण्डितघुरंधराणां समक्षमिदयर्थः । सुखेन काव्यं कथ- 
येदयन्वयः । एतेन खरे काव्यप्रकारानमलो किकराक्तिमन्तरानुचितमेवेति योदयते। 
ननु किमत्राखोकरिकशक्तया कविता हि शाछनग्युत्पत्तिमात्रसाध्येति तदाशयमनु- 
माय निरुक्तगिरो विशिनश--अलयन्तेति । अखन्तं खयमुन्मीकनपयन्तं न तु 
यक्किचित् एतादसो यः पाकः पक्ता ततो द्रवन्ती निरूकतोद्धेदेन रसमुद्धिरन्ती 
एतादश्ञी या गद्धीका गोस्तनी द्राक्षा इद्यमरद्राक्षाजातिविशेषो गोस्तनाकार 
एव तस्या यो मधुमाधुरीमदो मधरु माक्षिक मषरन्दो वा तद्या माधुरी मधुरता 
तया यो मदः । गर्वं इति यावत् । तस्य यः परीहारः परीभावस्तत्रोद्धरा अगर 
सरास्तासामिदर्थः । एतेनाोकिकानन्तजन्मसंचितसुकरृतपरिपाकेकजन्यताटरक- 
वित्वप्रयोजकवीजी भूतरक्तिविशेषमन्तरा निरुक्तरीतिककाव्यकत्पनं नेवात्पायास- 
साध्यमिति ध्वन्यते । उक्तवैपरीये त्वतितृष्णींभाव एव त्वया विधेय इ्युपदेश- 
व्याजेन विनिन्दति-नो चेदिलयादि चरमचरणेन । नो चेननिरुक्तसामथ्यं नासि 

चेत्तदिं त्वमात्मना वुच्या कृतं न त्वन्ञानात्संपन्नम् । एतेन व्यवहारे तख मौर्या 
पादकत्वेनातिगोप्यत्ववद्धावत्छकाग्येऽपि तत््वमेव त्वयावरयं कर्तव्यमिति योते । 
एतादसं दुष्कृतं पापमिव । आत्मना त्वया कृतं काव्यमपि खान्तादन्तःकरणात् 
वहिवाग््ारा प्रकटं मा कृथाः नैव कुर्विंयन्वयः । एतस्मादेतारकसामभ्यमिदानीं 
मय्येव नान्यत्रेयाकूतम् । भत्रोक्त एव रसः । प्रतीपोपमेऽलंकारो ॥ 
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तदेव स्पटयति- 

धुयरपि माधुयदा्चाक्षीरेश्चुमाक्षिकखुघानाम् । 
वन्यव माधुरीयं पण्डितराजस्य कवितायाः ॥ ३१ ॥ 

धुर्येरपीति । धूर्वहे धु्यधौरेयघुरीणास्तु धुरंधरः" इलयमराच्छररपीयर्थः । 
एतादरोरपि । द्राक्षेति खधागख्तम् । माधुयं: । पण्डितेति । कविताया इयं प्र्- 
क्षप्रकृतम्रन्थगा माधुरी मधुरता वन्यवासीति संबन्धः । रसस्त्वत्रोक्त एव । 
पतीपमल्कारः ॥ 

तर्दीदं मुक्तककाव्यमेव किमिति रघुवशादिवद्रामादिव्णनमेव न कृतमिदला- 
क्षेप समाधत्त- 

दुचत्ता जारजन्मानो हरिष्वन्तीति शङ्गया । 
मदीयपदयरल्राना मञ्जषेषा कृता मया ॥ २२॥ 

इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिते भामिनीविलास शान्तवबिरखासश्चतुथः। 

दुंत्ता इति । मला पेटिका । एवं च मयायं म्रन्थः काव्यग्रथनुच्या 
नेव कृतः । किंतु तत्तदवसरे टीलामात्रेण तानि तानि पयानि तानि । तेषां 
केचिदुजनासतावन्मदीयोऽयं शोको मदीयोभ्यं शोक इवि विद्धतसदःसखु -छाघने- 
नापहारं करिष्यन्तीति तन्निराकरणार्थमेवेति योलयते । अत्राप्युक्त एव रसः , 
टप्तोपमा रूपकं चाठकारः ॥ 

दोषं करोमि कण्टे गुणाय किर भामिनीविलास इह ! 
तेनेव सार्थको मे भूयासप्रणयगप्रकाशोऽयम् ॥ 
पदवाक्यमानविरदोऽप्युपयोगायेव मेऽत्र संपन्नः । 
यद्धामिनीविलासे रचितः प्रणयप्रकाशोऽयम् ॥ 
तमिमं वयस्य सुरशः पदयन्त्वनिशं ममात्र यो दोषः । 
तमपि च सुवेषयन्तु खात्मसुत्रप्यं यतोऽयमारचितः ॥ 

इति प्रणयगप्रकारो चतुथः प्रमोदः । 

१४.<>५/ 
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